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 المقدمة
 وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه نحمده الحمد هلل إنّ     

 ال وحده اهلل اال إله ال نأ وأشهد له، هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل يهده من أعمالنا،
 إال تموتن وال تقاته حق اهلل اتقوا ءامنوا الذين أيها يا"ورسوله،  عبده محمدا   أن   وأشهد له، شريك
ب ك م   ات ق وا   الن اس   أ يُّه ا ي ا "، "مسلمون وانتم ل ق ك م ال ِذي ر  ل ق   و اِحد ة   ن ف س   مِّن خ  ه ا ِمن ه ا و خ  و ج  ب ث   ز   و 
اال   ِمن ه م ا ِنس اء ك ِثيرا   ِرج  ام   ِبهِ  ت س اءل ون   ال ِذي الّله   و ات ق وا   و  ل ي ك م   ك ان   الّله   ِإن   و األ ر ح  ِقيبا   ع   أيها يا"، "ر 
 اهلل يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديد ا قوال   وقولوا اهلل اتقوا ءامنوا الذين

 ."عظيم ا فوز ا فاز فقد ورسوله
 :بعد أما    
 بيوت من بيت ويخل فال عنها، للمسلمين غنى ال التي العظيمة العلوم من المواريث علم فإنّ     

 يجب التي الكفائية الفروض من العلم هذا نّ وا   ،إرثه لمعرفة العلم هذا إلى ويحتاج الإ المسلمين
 الوجه على رثاإل من فرضه فرض صاحب كل يأخذ كي ،العلم طلبة ويتعلمها يحملها نأ

 .الفروض صحابأ بين العدل على مبناه رثواإل ،ظلم وال فيه شطط ال الذي الصحيح
 المبسوط ومنها ،والمنظوم المنثور :منها كثيرة مصنفات العلم هذا في وقد صنف العلماء    

 .النبوي والحديث الفقه كتب ضمن
 اهلل، رحمه الّرحبيّ  اإلمام منظومةعزمت على شرح هذا العلم، وابتدأت بوقد استعنت  باهلل و     
 إمامه مذهب على ليست مسائل بعض إال ،المواريث علم مسائل لجميع شاملة منظومة وهي

 ال ،طالبه على العلم هذا تسهيل الشرح هذا من وقصدي واألرحام، الّردية كمسائل ،الشافعيّ 
 فيصعب النظري، العلم باب من هي المنظومات بشرح تتعلق التي الشروحات جلّ وأّن  سيما
 األمثلة خالل من عملّية بطريقة المنظومة شرح أ سّهل أن فرأيت ،لكذ فهم الطالب على

 .التطبيقية
ي لتلك المنظومة الشعرية، مع وضع أمثلة الّنثر   الشرحعلى  في هذا الكتاب عملي لقد تركز    

 إنّ  ، إذالفرضية المسائلفي  الفقهية الخالفات تجّنبوحاولت  ،على مسائل ميراثية، لزيادة الفهم
 .ةالفقهي اتالخالف تلك في فيها السعة لمن أراد التوّسع التي الفقهية لكتبا يعود إلى لكذ مردّ 
 بما ينفعناو  ينفعنا، ما يعلمنا وأن ،الكريم لوجهه خالصا   العمل هذا يجعل أن أسأل واهلل    
 .النار أهل حال من باهلل ونعوذ ،حال كل على هلل والحمد، علمنا
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 ناظمالب عريفتال
 ."المتفّننة ابنـ "بالمعروف  ،محّمد بن علّي بن الحسنهلل ا أبو عبدهو     

هي بلدة بين ، التي ة مالك بن طوقحببر  سبع وتسعين وأربعمائة للهجرة،ولد سنة  :والدته
 .4الّرقة وبغداد

 .البغدادييد أبي منصور بن الرزاز تفّقه اإلمام محّمد بن علي الّرحبي على  شيوخه:

 ))بغية الباحث أو الباعث((ة رحمه اهلل أرجوزته المسّما لّرحبيا اإلمام صّنف تصانيفه:
، "وصّنف كتبا  "وت الحموي في معجمه قال ياق كما أّلف غيرها، فقد ،المشهورة بالّرحبية

 .عرف له كتاب إال هذا واهلل أعلمكن لم ي  ول

 .2عن ثمانين سنة هجرية، وسبعين وخمسمائةسنة سبع في رحمه اهلل بذي القعدة و ت وفاته:

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .24، ص2، جمعجم البلدان ،( ياقوت الحموي 4
 .232، ص6، جعالماأل ،لزركليا ؛456، ص6ج ،طبقات الشافعية، لسبكياأنظر ترجمته في: (  2
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 ناظممقدمة ال  
 رحمه اهلل: ناظمقال ال

 ى ـــــــــــــــــبذكر  حمد  ربنا   تعال        أول ما نستفتح المقاال      

 حمدًا به يجلو عن القلب العمى      فالحمد هلل على ما أنعما      

 

 الشرح:

بدوء مالعزيز ال رحمه اهلل أ رجوزته بحمد اهلل وذلك تأسيا  واقتداء  بالكتابّنف  ابتدأ المص    
، بالخطب والمواعظ ابتدائهعند   وأيضا  تأسيا بالنبي ، هللاحمد بسورة الفاتحة المبدوءة ب

 عنه هريرة رضي اهلل أبيعن ، فبحمد اهلل االبتداءوردت آثار ضعيفة بالحث على  وقد
مضت السنة  ولكن .4"بالحمد فهو أقطع أدكل أمر ذي بال ال يب"  رسول اهلل  : قالقال

 السنة.بالحمد اقتداء  بالكتاب و  االبتداء

كان الثناء في  سواء ،الثناء بالّلسان على المحمود بجميل الّصفات والحمد معناه:    
 .ةنعم مقابل مقابل الّنعم أو في غير

 ،رءي ذهب  عن القلب العمى الذي يضّر بدين المف يطلب بهذا الحمد حمدا  المصنّ إّن     
كما  ،وال يعقله وال يذعن إليه ،يعمي صاحبه فيجعله ال يبصر الحقّ بحيث إّن هذا العمى 

، 46الحج ﴾ ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴿فإنها :تعالى اهلل قال
 .زيله إال حمد اهلل سبحانه وتعالىهذا العمى ال يو 

 
                                                           

اإلرواء ، وفي  262، ص4، مجلد262ه األلباني في الضعيفة برقم وضّعف في باب خطبة النكاح، ماجةرواه ابن (  4
 .4، مجلد2برقم 
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 قال الناظم رحمه اهلل:

 على نبي  دينه اإلسالم     ثم الصالة بعد والس الم             

 ه           وآله من بعده وصحبهـــمحم ٌد خاتم رسل رب          

  

 :الشرح

شرع بالّصالة والسالم ، بعد أن شرع الناظم بتحميد اهلل والثناء عليه سبحانه وتعالى    
ن وا ال ِذين   أ يُّه ا ي ا﴿ :لقول اهلل تعالى على رسول اهلل محمد  لُّوا آم  ل ي هِ  ص  لِّم وا ع  س  ِليما   و   ﴾ت س 

 .في الّصالة وفي خارجها  واهلل أمرنا بصريح أمره بالصالة على نبيه ،56األحزاب 

إن كانت من اهلل  :االصطالح الّشرعيومعناها في الدعاء،  :لّلغةوالّصالة معناها في ا    
 .4مأل األعلى كما بينه أبو العاليةثناء اهلل على نبيه في ال فهي

والمالئكة كما جاء في الحديث الّصحيح " االستغفار:  وصالة المالئكة على الرسول    
 .2"اللهم اغفر له للهم ارحمهدام في مجلسه ال ذي فيه يقولون ا ون على أحدكم مايصل  

ن ه ما إألنّ  ؛أتى بالّصالة بعد الحمد والّدعاء، والناظمهي الّتضّرع  :وصالة اآلدمّيين    
 .محمد ذكر معه خليله ي ذكر اهلل سبحانه وتعالى حتى ي  

إن لم يكن مهموزا   والّنبي  ، عّرفه بقوله محمد  دينه اإلسالم، قوله على النبي     
، خلقه من إنسه وجنه أي بأنه ذو منزلة رفيعة عند ربه وسائر ،الّرفعة وعلو المنزلة فمعناه

                                                           

 في باب قوله "إن تبدوا شيئا  أو تخفوه فإن اهلل يعلمه". ( ذكره البخاري تعليقا   4
 .435في باب فضل صالة الجماعة، ص ( رواه مسلم2
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ن كان مهموزا   وكالهما قراءتان  ،هفالنبي مخبر عن ربّ  ،فمعناه من النبأ أي الخبر وا 
 .4الّنبي مهموزا  وغير مهموز ؛ إذ ق ِرئمتواترتان

 والبعده أي آخر النبّيين وختم به الرساالت السماوية فال رسول  قوله خاتم رسل رّبه:    
م د   ك ان   م ا﴿لقول اهلل تعالى  ،، فهو الخاتمنبيّ  د   أ ب ا م ح  اِلك م   مِّن أ ح  ل ِكن رِّج   الل هِ  ر س ول   و 

ات م    سبعيتان. ، وكالهما قراءتان(خات مح التاء )وبفت ،(خاِتم)وق رئ بكسر التاء  ﴾الن ِبيِّين   و خ 

لقوله صلى المّطلب هاشم وبنو  بنوله وصحبه: على األصح أّن آله هم قوله وعلى آ    
ب اهم أصحف . أما صحبه2"نو المط لب وبنو هاشم شيٌء واحدإن ما باهلل عليه وسّلم "

حسان، وبغضهم كفر ونفاق يمان ، فحّبهم دين وا  رسول اهلل رضوان اهلل عليهم جميعا   وا 
 .2وطغيان

 هتخللتومات على اإلسالم ولو  ،مؤمنا  به هو من لقي الّنبّي  :وتعريف الّصحابيّ     
 .4ردة على األصح

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .21ص، حجة القراءات ،زرعة وأب(  4
 .432، ص4في باب مناقب قريش، ج رواه البخاريّ (  2
 .16، ص العقيدة الط حاويةابن أبي العز الحنفي، (  2
 .نخبة الفكر ابن حجر العسقالني،(  4
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 قال الناظم رحمه اهلل:

 ةـــــــــــــة        فيما توخينا من اإلبانــونسأل اهلل لنا اإلعان   

 إذ كان ذاك من أهم  الغرض    عن مذهب زيد الفرضي       

 

 :الش رح

فيما توخاه من  ،ظم رحمه اهلل من حوله بسؤال ربه بأن يعينه على مقصودهارأ النبيت    
فزيد رضي  ،طلب الوصول للحق في إظهار طريقة زيد رضي اهلل عنه في مسائل الفرائض

 .تقان هذا العلم الشريفصحابة في إمن بين ال أشتهراهلل عنه 
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 قال الناظم رحمه اهلل:

 له العبُد ُدعي ما  فيه وأولى  بأًن هذا العلم خير ما ُسعي     علمًا  

 مال  العُ عند كل  قد شاع فيه    ـــــــــــا     العلم مخصوٌص بم وأن  هذا 

 

 :الشرح

ليه ل ما يسعى إطلب العلم الّشرعي خير، وهو أفض أنّ أفاد الناظم بهذه األبيات     
ففي غير ة، بد رسالة ربه من الكتاب والس نّ المسلم، ومن خالل العلم الّشرعي يفهم الع

ن حّث اهلل عباده بطلب الّتفّقه في شرعه، وبّين منزلة وفضل الذي يعلم موضع في القرآ
وجاءت األخبار الّنبوية بالّترغيب في طلب العلم وتعليمه الناس، ومن  ،على اّلذي ال يعلم

 ال حسد إال في اثنتين" وقال ، 1"من يرد اهلل به خيرًا يفق ه في الدين" ذلك قوله 
ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها  رجل آتاه اهلل مااًل فسل طه اهلل على هلكته في الحق ،

 .2"ويعلمها الناس

بأّن  أشار إلى ما روي في بعض األخبار عن رسول اهلل  وقوله بأنه أول علم يفقد:    
تعل موا " لك روي عن الّنبي ومن ذ يفقد ويرفع من هذه األّمة، هذا العلم أول علم

ن  هذا العلم سيقبض حتى يختلف  الفرائض وعل موها الناس فإني امرٌؤ مقبوض وا 

                                                           

 .متفق عليه(  4
 .متفق عليه(  2
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الفرائض  تعل موا" أيضا  وروي  ،4"الرجالن في الفريضة فال يجدان من يفصل بينهما
 .2"فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينزع من أمتي ،وعل موه الن اس

 ،ه باب من أبواب مقاصد الّدينألنّ  ؛الفرائضففي هذين الحديثين ترغيب لتعّلم علم     
 .وهو حفظ المال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  األلباني.ضعيف ضعفه  ، وهو حديثرواه الحاكم والنسائي في الكبرى(  4
  .لباني ضعيفعنه األقال ، و رواه مالك وابن ماجه(  2
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 قال الناظم رحمه اهلل:

 ة ــــــبما حباه خاتم الرسال    ه     ـــوأن  زيدًا ُخص  ال محال   

 اـــأفرضكم زيٌد وناهيك به     من قوله في فضله منب هًا       

 السي ما وقد نحاه الشافعي        ـــع   التابفكان أولى باتباع    

 

 :الشرح

بّين الناظم رحمه اهلل في هذه األبيات فضيلة زيد رضي اهلل عنه عن سواه من     
 :، والحباءاالّصحابة رضي اهلل عنهم جميعا  بما حباه اهلل وأكرمه بالعلم بالفرائض ومسائله

 .4مهرها وحباء المرأة:به الّرجل صاحب ه ويكرمه،  ا يحبوم

حياًء وأشد هم في أمر الل ه عمر وأصدقهم  أرحم أمتي بأمتي أبو بكر" :وقال     
بن ثابت وأقرُأهم  عثمان بن عفان وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيدٌ 

 .2"عبيدة بن الجر احأبو وأمين هذه األمة  أبي  بن كعب ولكل أمة أميٌن،

رضي اهلل عنه في الفرائض  يحّض أهل العلم بأن يتبعوا زيدا   اهلل فالناظم رحمه    
 السّيما أّن هذا منهج اإلمام الشافعّي في اتباع زيد   في هذا العلم. ومسائله،

 

                                                           

 .454، ص4، جمعجم الوسيطال(  4
؛ ورواه الترمذي في باب مناقب معاذ بن جبل وزيد 55، ص4، ج( رواه ابن ماجه في باب فضائل زيد بن ثابت  2

، ، كما 245، ص4، ج؛ ورواه النسائي في الكبرى باب أبي بن كعب 664، ص5بن ثابت رضي هلل عنهما، ج
 . 4224في الصحيحة رقم  األلباني ، كما صححهوصححه الترمذي والحاكم ،أحمدأخرجه 
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 :رحمه اهلل قال الناظم

 مبر ًأ عن وصمة األلغاز  فهاك فيه القول عن إيجاز           

 

 :الش رح

من  ومعنى اإليجاز:، والكاف فيه للخطاب، فعل أمر بمعنى خذ اسمهاك  هاك: هقول    
 :، واأللغازوالوصمة: العيب فيقال للعار والعيب وصم  ، 4اختصره :وجز وجازة، وأوجزه

 .2، وهو األمر الخفيجمع لغز

في علم الفرائض منّزها  عن  أي يا طالب هذا العلم خذ هذا القول :لك البيتومعنى ذ     
 العيب والخفاء بل هو قول  مختصر وجيز  بليغ واضح المعاني وظاهر البيان.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .423، ص5، ج، باب الواولسان العربابن منظور، (  4
 .465، ص5، ج، باب الالملسان العربابن منظور، (  2
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 باب أسباب الميراث
 قال الناظم رحمه اهلل:

 هـــــــــــــــــــــــــــكلٌّ يفيد ربَّه الوراث        أسباب ميراث الورى ثالثه    

 ما بعدهُّنَّ للمواريث من سبب  ـب       ونس ءنكاح ووال :وهي    

 

 :الش رح

الّصالة على ، و من مقدمته المشتملة على حمد اهلل والثناء عليه بعدما انتهى الناظم    
 ،شرع رحمه اهلل ،يجاز واإليضاح والشمولفيها من اإل ومدِح أرجوزته على ما ،سول اهللر 

 بال خالف عند أهل العلم. عيته و والتي هي سبب لمشر  ،في بيان أسباب اإلرث

 واصطالحا :ما يتوصل به إلى مقصود،  : الّلغةقال أسباب ميراث الورى: السبب في     
، 4الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمهبحيث يوجد هذا  ،ما جعله الّشرع معّرفا  لحكم شرعيّ 

ن انعدم السبب انعدم  ،بب الميراث وجد حكمه وثبت اإلرثلك أّنه إذا وجد سومعنى ذ وا 
 الحكم فال إرث حينئذ.

تجزئة واصطالحا : حقٌّ قابل لل، 2هو البقية من الشيء والميراث لغة:وقوله ميراث:     
أّن أسباب ب أجمع عليه أهل العلم ثّم بين الناظم ماثبت لمستحق بعد موت من كان، 

 :لنسبوهي النكاح والوالء وا لها، الميراث ثالثة ال رابع

                                                           

  .35، ص4، جالمستصفى( أبو حامد الغزالي،  4
 .246، ص2، باب الواو، جلسان العربابن منظور، (  2
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لما فيه من ضم أحد الزوجين  ،وسّمي النكاح نكاحا   ،4هو الّضم والجمع النكاح لغة:ف    
ثبوت  اإلرثمن أسباب تحقق تعة، فملاعقد  موضوع  لملك فهو  وأما شرعا :، لآلخر

لك يرث الزوجان أحدهما فعند ذ الزوجية بين الّطرفين بعقد صحيح مستوفي الّشروط،
 اآلخر.

 فإن و جد سببه وجد حكمه، ،الوالءوالسبب الثاني من أسباب تحقق اإلرث الّشرعّي هو     

والء حكمه ثابت بالسّنة واإلجماع، والوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، هو عص والوالء:
 ابنوأّما اإلجماع فقد حكاه  ،2"إنما الوالء لمن أعتق" فلقول رسول اهلل :وأّما الّسّنة

ت ق  وال عأّن المسلم إذا أعتق عبدا  مسلما  ثم مات الم  وأجمع المسلمون  المنذر حيث قال:
يرثون من المعت ق  نوعصبة المعِتق الذي، 2اّلذي أعتقه وارث له وال ذو رحم فإّن ماله لمواله

 قال:المنذر الذي   ابنحكاه  وهذا فيه إجماع أيضا  م فقط الذكور المتعّصبون بأنفسهم، ه
وأّن للمولى الم عِتق  ،لم عت ق  وال وارث له وال ذو رحمعلى أّنه إذا مات والوليُّ اوأجمعوا 

ناثا   ((م عت ق))يوم يموت الوليُّ ال ألّن  ق دون إناثهم؛فماله لولِد ذكور المعتِ  ،أوالدا  ذكورا  وا 
 .4يرثننفرد عن اإلجماع طاووس فقال وارثن من الوالء إال من أعتقن الّنساء ال ي

 :أمثلة تطبيقية

 وعن وليِّه المعِتق.ه ابنهلك وليٌّ معت ق عن  -4

 ۱ 

 المال كّله له ابنع 

                                                           

 .26، ص4، باب الهمزة، جلسان العربابن منظور، (  4
 .444، ص2؛ ورواه مسلم في باب الوالء لمن أعتق، ج34، ص2، فقد رواه البخاري في باب البيع والشراء، جمتفق عليه(  2
 .23ص، جماعاإل ،بن المنذرا(  2
 .23ص، جماعاإل ،بن المنذرا(  4
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 ه عصبة وليس للولي الم عِتق شيء .ألنّ  ؛بنالمال كّله لال أصل المسألة من واحد:    

 هلك ولّي معت ق عن وليٍّ معِتق.-2

     1  

 كّل المال له ولي معِتق

 ليس للمعت ق وارث.، إذ ألّنه عصبة ؛والمال كله للولّي المعِتق ،من واحد أصل المسألة    

 معِتق.ال معِتق وبنتال ابنهلك وليٍّ معت ق عن -2

 4 

 كل المال له  المعِتق ابن

 بنت الُمعِتق

 ال شيء لها

 ليست هاألنّ  ؛ه عصبة بنفسه وليس للبنت شيء  ألنّ  ؛بنلالكل المال  ،من واحد :المسألة   
 نفسهم ذكورا .أب عصبة اشرط إرث قريب المعِتق أن يكونو ، فعصبة  بنفسها

 القرابة التي هوالنسب: والسبب الثالث من أسباب تحقق اإلرث الّشرعّي هو النسب، ف    
دلى بهما واألوالد به األبوان ومن أبالوالدة، ويرث هي الصلة الّنسبّية بين المورِّث والوارث 

األرحام، وأقوى أسباب اإلرث هي  ع واألصول والحواشي وذووالفرو  ومن أدلى بهما، وهم
جماع األمة، ،القرابة الِ  ﴿تعالى اهلل قال  وأدلة توريثهم ثابتة بالكتاب والّسّنة وا   ن صِيب   لِّلرِّج 
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ب ون   ال و اِلد انِ  ت ر ك   مِّم ا ِللنِّس اء و األ ق ر  ب ون   ال و اِلد انِ  ت ر ك   مِّم ا ن ِصيب   و   ك ث ر   أ و   ِمن ه   ق ل   ِمم ا و األ ق ر 
وضا   ن ِصيبا    .3النساء  ﴾م ف ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 باب موانع اإلرث
 :رحمه اهلل قال الناظم

 الثـــــــــــــواحدة من علل ث       منع الش خص من الميراث  يو     

 فافهم فليس الش ك كاليقين     ـــــــــــن    رٌق وقتل واختالف دي    

 

 الش رح:

ألّن األحكام  موانعه،شرع في بيان  ،اظم من بيان أسباب شروط الميراثلّما فرغ النّ     
 .ابوجود موانعه يلك األحكام تنتفوكذ تدور مع عللها وجودا  وعدما ،

 .4أي بطالنه ،ما رّتب الّشارع على وجوده عدم الحكم أو عدم الّسبب :المانع

 والرِّق أنواع: .2الشيء الرقيق في الّلغة: ومعناه، هو الّرقول ألاالمانع     

 .هو العبد المملوك: الرقيق و النوع األول -

عبد مملوك هو وأبواه أو هو الخالص الع بودة أو هو الّذي ولد : القِّن وهو النوع الثاني -
 عندك وال تستطيع إخراجه عنك.

ِلق عتقه بعد موت سيده.و : الم د ب ر النوع الثالث -  هو العبد الّذي ع 

 هو العبد الّذي تعاقد مع مواله على ثمن إذا أّداه أصبح حّرا .: المكاتب و النوع الرابع -

                                                           

 .62ص، الوجيز في أصول الفقه( عبد الكريم زيدان،  4
 .266، باب الراء، صالمعجم الوسيط(  2
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 هي األمة التي لها ولد  من سيدها.: أم الولد و النوع الخامس -

 هو العبد اّلذي بعضه رقيق وبعضه حّر.: الم ب ع ض و النوع السادس -

والعّلة في عدم توريثهم   ،لك لوجود المانع أال وهو الّرقفهؤالء يمنعون من اإلرث وذ    
 .الرقيق ال يرث وال ي ور ثو  ،، فالرقيق هو وماله ملك لسيدهأنهم ال ملك لهم

مال  على أّن القاتل عمدا  ال يرث منأجمع أهل العلم  فهو القتل، وقد المانع الثانيأما     
، 4ال يرث من دية من قتله من قتله وال من ديته شيئا ، وأجمعوا أيضا  على أّن القاتل خطأ  

كّن ل، 2يرث من ماله دون ديته تل مورثه خطأ  من ق وهو أنّ  وهنالك قول لمالك وأصحابه
ليس للقاتل من " لعموم قول رسول اهلل  ،يرث صاحبه الأّن  الّراجح عموم القتل

ِسمت باإلجماع ، 3"الميراث شيءٌ  فالحديث إن كان ضعيفا  أو موقوفا  أو حسنا  فالمسألة ح 
 الحمد والمّنة. وهلل ،يرث، واإلجماع مصدر  من مصادر التشريع على أّن القتل ال

 :أمثلة تطبيقية

 .ابنو  ،قاتل ابنو  ،مات عن أب -4

 ٦ 
 ۱ أب 6⁄1

 من اإلرثممنوع  قاتل ابن 
 5 عصبة ابن

                                                           

 .26ص، جماعاإل ،بن المنذرا(  4
 .462، ص2، جونهاية المقتصد بداية المجتهد( ابن رشد،  2
وحّسنه  ؛436، ص5في كتاب الفرائض، ج الدارقطنيرواه و ؛ 426، ص6في باب توريث القاتل، ج رواه النسائي(  2

 .2، ص4ج في إرواء الغليل، األلباني
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القاتل  بنه عصبة وليس لالألنّ  ؛الباقي بنلألب السدس ولال :أصل المسألة من ستة    
 سبب المنع هو القتل.و  ،شيء

 قاتل وجد صحيح. ابنهلك عن أم وبنت و  -2

 6 
6⁄

 ۱ أم 4
 ۳ بنت½ 
 ممنوع قاتل ابن

6⁄
 ا  بفرضا  وتعصي۲  جدالباقي  + 4

السدسان فرضا  وتعصيبا  النصف وللجد لألم السدس وللبنت  أصل المسألة من ستة:    
 شيء  لوجود المانع أال وهو القتل. بنوليس لال

أجمع أهل العلم على أّن الكافر ال يرث من  فقد ،الّدين اختالفأما المانع الثالث فهو     
شيئا  إن كان سبب اإلرث الزوجّية أو القرابة وقد بقي  الكافر على كفره حتى  تركة المسلم

ولقول اهلل  ،الّنصرة والمواالة النعداملك وذ قسمت الّتركة على أصحابها من المستحقين،
ل ن ﴿تعالى  ع ل   و  ل ى ِلل ك اِفِرين   الّله   ي ج  ِمِنين   ع   .444الّنساء  ﴾س ِبيال   ال م ؤ 

فالجمهور من أهل  ،الوارث الكافر قبل توزيع التركة أهل العلم ما إذا أسلمواختلف     
األئمة الثالثة ما عدا اإلمام أحمد رحمه وهذا ما ذهب إليه  ،على أّنه ال يستحق شيئا   العلم
الكافر يرث من قريبه  والقريب ،تابّية ترث من تركة زوجها المسلمالك على أّن الّزوجة اهلل

 .م الّتركةالمسلم إذا أسلم كل واحد منهما قبل أن تقسّ 

أيضا   الف، وهنالك خإرث الكافر من المسلممسألة كان حول  ما مضى من الخالف    
 ،يرث من الكافر اتفق األئمة األربعة على أّن المسلم الفقد  إرث المسلم من الكافر،وهو 

ودليل آخر بأّن  ،وحّجتهم أّن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه ،وقال قوم يرث المسلم من الكافر
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ال حجة فيه مقابل  االجتهادولكّن هذا الكتابيات وهم ال ينكحون نساءنا،  اهلل أجاز لنا نكاح
ال يرث المسلم الكافر وال الكافر " النص الصريح الّصحيح لقول رسول اهلل 

رث المسلم من الكافر.ذا الحديث عام فه، 1"المسلم  في  تحريم إرث الكافر من المسلم وا 

 :أمثلة تطبيقية

 .نته وأبيه الكافره وبابنهلك مسلم  عن  -4

 ۳ 

 ۲ عصبة ابن

 ۱ بنت

 ممنوع أب كافر
 ، فهووليس لألب شيء   هما عصبة،ألنّ  ؛سهمان وسهم للبنت بنلال :المسألة من ثالثة   

 ممنوع بسبب اختالف الدين مع مورثه.

 ه الكافر.ابنه المسلم و ابنهلك كافر عن  -2

  
 المال كله له كافر ابن
 ممنوع مسلم ابن

الدين مع  الختالفالمسلم شيء  بنوليس لال ،الكافر تعصيبا   بنكل المال لال :لمسألةا    
 مورثه.

 

 

                                                           

؛ ورواه مسلم في كتاب 456، ص1، رواه البخاري في باب ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم، جمتفق عليه(  4
 .4222، ص2، جالفرائض
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 ثين من الر جالار باب الو 
 رحمه اهلل: الناظم قال

 تهرةـــــمش أسماؤهم معروفةٌ     رة    ــوالوارثون من الرجال عش   

ن عزال         ــــمهما ن بناال ابنو  بناال     الــــــواألب والجد  له وا 

 اــــــــــــقد أنزل اهلل به القرآن    ا     ــــواألخ من أي  الجهات كان   

 فاسمع مقااًل ليس بالمكذَّب    األخ المدلي إليه باألب     ابنو    

 ه         فاشكر لذي اإليجاز والت نبيهـــــــــالعم  من أبي ابنوالعم  و    

وج والمعتق ذو ال     ؤالءــــــــــــــــــفجملة الذ كور ه    والء      ـــوالز 

 

 الش رح:

بيان في شرع  ،بعد أن انتهى الناظم رحمه اهلل من بيان أسباب الميراث وموانعه    
فذكر عشرة من الّرجال جملة دون  الوارثين من الّرجال بسبب الّنكاح والّنسب والوالء،

ة ر  ش  الع   أتي بذكر أصحاب الفروض والعصبة، وهؤالءلك عندما يه سيقوم بذألنّ  ؛بسطهم
ومنهم من  ،ومنهم من يرث بالوالء ،الذين ذكرهم رحمه اهلل منهم من يرث بسبب الزوجّية

ن علو  اآلباءاألصول وهم  :فذكر من الذين يرثون بالّنسب ،بالنسبيرث   ،اواألجداد وا 
ن نزلوا :وذكر من الوارثين الحواشي وهم األخوة  :وذكر من الوارثين ،الفروع وهم األبناء وا 

ن نزلواوأبناؤ  ن نزلوا.، واألعمام وأبناؤ هم وا   هم وا 
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 الوارثات من الن ساء باب
 قال الناظم رحمه اهلل:

 بع         لم ُيعط أنثى غيرهن  الش رعــــــــــثات من الن ساء سار والو     

 هــــــــــــــــومعِتق ةوزوجٌة وجد      فقة     ـــــــــبنٌت وبنُت ابٍن وأم  مش    

 تــــــــــــــــــــــبان أي  الجهات كانت         فهذه عدتهن  واألخت من     

 

 الش رح:

سواء يرثن بالّنسب أو  ،رحمه اهلل في تلك األبيات الوارثات من الّنساء الناظم نبيّ     
لتفصيل عدهّن با وأّما، وهذا إجماع أهل العلم، وحصرهّن إجماال  بسبع ،بالنكاح أو بالوالء

وبين رحمه اهلل من الوارثات بسبب النكاح  لك في موضعه،فهّن عشرة وسيأتي تفصيل ذ
 ،العتق، وذكر الوارثات بسبب الّنسب من األصول والفروع والحواشي لوالءاة وبسبب يالزوج

 إن شاء اهلل. يأتي قريبا  سلك وبسط ذ
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 باب الفروض المقد رة بكتاب اهلل
  قال الناظم رحمه اهلل:

 ماـــفرٌض وتعصيٌب على ما ُقس   ا    ــــواعلم بأن  اإلرث نوعان هم  

 ال فرض في اإلرث سواها البت ه  فالفرض في نص الكتاب ستة       

 رعــــثم  نصف الر بع       والث لث والس دس بنص  الش   وربٌع، نصٌف،  

 امـــــــــــــــــــــفاحفظ فكل حافظ إم    ــــــــــــــــــــــــــام    والث لثان وهما الت م  

 

 الشرح:

لفروض المقّدرة لهم شرع في بيان ا ،لّما فرغ رحمه اهلل  من بيان المستحقين من اإلرث    
 .في كتاب اهلل

تعالى من الّتركة ما قّدره اهلل هو  :اصطالحا  الفرض ، و 4هو التقدير والبيان :الفرض لغة
 ها.لمستحّقي

واختلفوا في ميراث ذوي  أهل العلم على أّن اإلرث قسمان فرض  وتعصيب   أجمع    
الّنصف والّربع والثمن  ستة:هي والفروض اّلتي بنّص الكتاب ومجمع  عليها األرحام، 

وسيأتي تفصيل أصحاب هذه الفروض المقّدرة في األبيات والثلثان والّثلث والّسدس، 
 .الّتالية

                                                           

 .262، ص3، باب الفاء، جلسان العربابن منظور، (  4
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 باب أصحاب الن صف
 قال الن اظم رحمه اهلل:

 األوالدن ـــواألنثى م ، الزو ج   ة أفراد     ـــوالن صف فرض خمس   

 ت        واألخت في مذهب كل مفتيــــــبن عند فقد البنوبنت اال   

 بــــعند انفرادهن  عن معص     وبعدها األخت التي من األب        

 

 :الش رح

 :ر أصحاب الفروض المستحّقين للنصف وهم خمسةرحمه اهلل في ذك الناظمشرع     
ن نزل، الّزوج إ بنت الّصلبية إن لم يكن معها جمع من والن لم يكن للميت فرع وارث وا 
ن وبنت االيعصبها ففرضها الّنصف،  بن، أو ان فصاعدا ()والجمع يكون اثني، البنات بن وا 

قيقة عند األخت الشو د انفرادها، ون ففرضها الّنصف عننزلت إن لم يكن للميت أبناء صلبي
يكن للميت ففرضها الّنصف عند انفرادها ولم واألخت ألب انفرادها ففرضها الّنصف، 

 سوف يأتي تفصيل مسألة كل صاحب فرض مع التمثيل عليها.، و أخت شقيقة

 :التفصيل

 هم: روض الذين يرثون الّنصفأصحاب الف    

 إن لم يكن لزوجته ولد )ذكر أو أنثى(. ذلكيرث الّنصف عندما ينفرد و : الّزوج، فهو أوالً  -

ل ك م   ﴿ لقول اهلل تعالى ف   و  ك م   ت ر ك   م ا ِنص  و اج  ل د   ل ه ن   ي ك ن ل م   ِإن أ ز   .42النساء  ﴾و 
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 :أمثلة تطبيقية

 وأب. ، ماتت زوجة عن زوج -4

 2 
 4 زوج ½

 4 وأب)عصبة( 
ث للميت والباقي وجود الفرع الوار لك لعدم للزوج النصف وذ :لمسألة من اثنينأصل ا   

 .ألّنه عصبة ؛لألب

الّنصف إذا لم يكن معها جمع ترث من أصحاب الفروض، و  ، فهيالبنت الّصلبية :ثانياً  -
ن ﴿لقول اهلل تعالى ، يعصبها ابنمن البنات أو  ف   ف ل ه ا و اِحد ة   ك ان ت   و اِ   .44النساء  ﴾النِّص 

 ة:يقأمثلة تطبي

  .وبنت ، بأو  ، هلك عن زوجة -4

 24 
 2 زوجة 8⁄4

 42 بنت  ½

)العين رمز  أبع  +6⁄4
 مختصر يعني عصبة(

 تعصيبا   5 + فرضا   4 

 للزوجة الثمن وللبنت الّنصف ولألب السدس والباقي. 24أصلها من  المسألة:    

ترث الّنصف بإجماع المسلمين بنت االبن، وهي من أصحاب الفروض التي  :ثالثاً  -
 معها أخ لها يعصبها. أو بنإن لم يكن معها جمع من بنات االلك وذ
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 :أمثلة تطبيقية

 .ابنوبنت  ، وأب ، ماتت عن زوج -4

 42 
 2 زوج ¼
 6 ابنبنت  ½
 فرضا  وتعصيبا   2 أب ع + 4 ⁄6

 .الّنصف ولألب السدس مع الباقي بنللزوج الربع وبنت اال 42أصلها من  المسألة:    

لقول اهلل  حاب الفروض اّلذين يرثون الّنصف،من أصاألخت الشقيقة، وهي  :رابعاً  -
ؤ   ِإنِ  ﴿ سبحانه وتعالى ر  ل د   ل ه   ل ي س   ه ل ك   ام  ل ه   و  ت   و  ف   ف ل ه ا أ خ  سا ﴾ت ر ك   م ا ِنص  ء النّ

ألخوات لك إن لم يكن معها جمع من اوذ ،ترث الّنصف عند انفرادها، فهي 17٦
 شقيق يعّصبها.أو أخ  الّشقيقات

 أمثلة تطبيقية:

 وأخت شقيقة. ، ماتت عن زوج -4

 2 
 4 زوج ½
 4 أخت شقيقة ½

م وجود الفرع الوارث ولألخت الشقيقة دللزوج الّنصف لع ،2أصلها من  :المسألة    
 الّنصف لعدم وجود جمع من األخوات أو أخ  شقيق يعصبها.

لقوله سبحانه  اّلذين يرثون الّنصف، من أصحاب الفروضاألخت ألب، وهي  :خامساً  -
ل ه   ﴿وتعالى  ت   و  ف   ف ل ه ا أ خ  ترث الّنصف إذا لم يكن معها ، حيث 436الّنساء  ﴾ت ر ك   م ا ِنص 

 جمع من أخوات األب أو أخ ألب يعصبها.
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 أمثلة تطبيقية:

 وأخت ألب.  ماتت عن زوج، -4

 2 
 4 زوج ½
 4 أخت ألب ½

وجود جمع من األخوات  مللزوج الّنصف ولألخت الّنصف لعد ،2أصلها من المسألة     
 م وجود أخ لها يعّصبها.دولع ،ألب
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 باب أصحاب الر بع
 قال الناظم رحمه اهلل:

وج إن كان معه    وال وجة م ن قد منع ر بع فرض الز    هــــــــــــــــمن ولد الز 

 ع عدم األوالد فيما قد راـــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــرا     ــوهو لكل  زوجة أو أكث

 حيث اعتمدنا القول  في ذكر الولد  تمـــــــــــــــــــــد    وذكر أوالد البنين ُيع

 

 الش رح:

فبّين شرع في بيان من يرث الّربع، ، لّما فرغ رحمه اهلل من بيان المستحقين للّنصف    
فالّزوج يرث والّزوجة، ، الزوج صنفان: الّربع هم رحمه اهلل في هذه األبيات أّن اّلذين يرثون

ن نزل الّربع ل د   ل ه ن   ك ان   ف ِإن ﴿لقول اهلل سبحانه وتعالى  ،إذا لم يكن للميت فرع وارث وا   و 
ب ع   ف ل ك م   ن نزالوالولد يقصد به الّذكر واألنثى  ،42النساء  ﴾ت ر ك ن   ِمم ا الرُّ إجماع،  ذلكو  ،وا 

ن نزل ن كان جمع، والّزوجة ترث الّربع إذا لم يكن للميت فرع وارث وا  من الزوجات  ا  وا 
 فيشتركن بالّربع.

 :أمثلة تطبيقية

 :أمثلة على نصيب الزوج* 

 .ابنو   ،ماتت عن زوج -4
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4 
 4 زوج ¼
 2 ابنع 

 ؛الباقي بنلوجود الفرع الوارث للميت ولال ذلكللزوج الّربع و ، 4أصلها من المسألة     
 .ه عصبةألنّ 

 .ابنو   ،بنتو  ، ماتت عن زوج -2

 4 
 4 زوج ¼

 2 عصبة [ ابن
 4 [بنت

هما ألنّ  ؛والبنت بنوالباقي لال ،للزوج الّربع لوجود الفرع الوارث، 4أصلها من  المسألة    
 عصبة.

 .ابن ابنو  ، ماتت عن زوج -2

 4 
 4 زوج ¼
 2 ابن ابنع 

 .بناال بنوالباقي ال ،للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ،4أصلها من المسألة     

وجةأمثلُة *   :بالر بع على نصيب الز 

 ن زوجة وأب. مات ع  -4
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 4 
 4 زوجة ¼

 2 ع أب
 ؛ولألب الباقي، للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث ،4أصلها من المسألة    
 ه عصبة.ألنّ 
 وأب.  ،مات عن زوجتين -2

 4 
  زوجة    
 يشتركن في الربع         ¼ 
 زوجة           

4 

 2 أب
 ولألب الباقي. للزوجتين الّربع يشتركن فيه، ، 4من  لهاأصالمسألة   
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 منباب أصحاب الثُ 
 قال الناظم رحمه اهلل:

 البنين أو مع البناتوالثمن للزوجة والزوجات       مع    
 مـــــجمع فاعلأو مع أوالد البنين فاعلم       وال تظن  ال   

 

 الش رح:
شرع في توضيح  ،لّما فرغ رحمه اهلل من تبيان أصحاب الفروض المستحقين للّربع    

 :هم فبّين رحمه اهلل أّن المستحق للثمنالمستحقين للثمن، مسألة أصحاب الفروض 
ن نزلالّزوجة إن كان   يشتركن بالثمن إن اجتمعن.الزوجات و ، للميت فرع وارث وا 
 :أمثلة تطبيقية

 .ابنو  ، وأب ، مات عن زوجة -4
 24 
 2 زوجة  8⁄1

 4 أب 6⁄4
 43 ابن ع  

 بنولال ،ولألب السدس ،لوجود الفرع الوارثللزوجة الثمن  ،24أصلها من  المسألة    
 ه عصبة.ألنّ  ؛الباقي

 .ابن ابنو   جد،و  ، مات عن زوجة -2

 24 
 2 زوجة 8⁄4

 4 جد 6⁄4
 43 ابن ابن ع 
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 بناال بنوال ،السدس وللجد ،الوارث ة الثمن لوجود الفرعللزوج ،24أصلها من المسألة     
 .الباقي

 .ابنوعن  ، وزوجته الثانية ، مات عن زوجته األولى -2

 1 
    زوجة   

 يشتركن في الثمن                 8⁄4
 زوجة          

4 

 3 ابن  ع 
 الباقي. بنولال ،للزوجتين الثمن يشتركن فيه، 1أصلها من  المسألة    
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 نالثلثيأصحاب باب 
 :الناظم رحمه اهللقال 

 معاــــــــــــــــــــــًا        ما زاد عن واحدة فســـوالثلثان للبنات جمع   

 الفهم صاف الذ هن فافهم مقالي        بنلبنات اال ذلكوهو ك   

 دــــــــــــــــــــــقضى به األحرار والعبي  فما يزيد       لألختينوهو    

 بــــــــــــــــأو ألب فاعمل بهذا ُتصِ   ن  ألم  وأب      ــــــهذا إذا ك   

 

 الش رح:

، الّصلب اثنتان فأكثر: بنات ف أربعةين وهم أصنان رحمه اهلل المستحقين للثلثبيّ     
ن نزلن اثنتان فأكثر بناالوبنات  وأخوات األب اثنتان ، واألخوات الشقيقات اثنتان فأكثر، وا 
ليكفأكثر  .لكتفصيل ذ ، وا 

 : التفصيل

 ك ن   ف ِإن ﴿ لقوله سبحانه وتعالىفرضهّن الّثلثان، ، فأكثر اثنتان، : البنات الّصلبياتأوالً  -
ق   ِنس اء   ا ث ل ث ا ف ل ه ن   اث ن ت ي نِ  ف و   ابنالثلثين إن كّن جمع ولم يكن معهّن  نيرث، 44 الّنساء ﴾ت ر ك   م 

 صلبّي يعصبهّن.

 :تطبيقية أمثلة

 .، وبنتينأبو ، مات عن أم -4
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 6 
 4 أم 6⁄4

 4 أب 6⁄4

 بنت 3⁄2
 بنت    

2 
2 

 .وللبنتين الثلثان لألم السدس ولألب السدس ،6أصلها من  المسألة    

ن نزلن فرضهّن الثلثان بنبنات اال :ثانياً  -  ِنس اء   ك ن   ف ِإن ﴿تعالى  لقولهإن كّن جمعا ،  ،وا 
ق   ا ث ل ث ا ف ل ه ن   اث ن ت ي نِ  ف و   .4وهذا باإلجماع ،11النساء  ﴾ت ر ك   م 

 :تطبيقية أمثلة

 .ابنوبنت  ابنوبنت ، ابنمات عن أب وبنت   -4
 6 
 تعصيبا   4فرضا +  4  أبع  + 6⁄4

 ابنبنت  3⁄2
  ابنبنت     
 ابنبنت     

4 

لوجود جمع من الثلثان  بنولبنات اال ،لألب السدس مع الباقي ،6أصلها من المسألة     
 جود أخ لهّن يعصبهّن.ولعدم و  ،بنبنات اال

ا اث ن ت ي نِ  ك ان ت ا ف ِإن ﴿لقوله سبحانه وتعالى ، فأكثر اثنتانخوات الشقيقات : األثالثاً  -  ف ل ه م 
 .436 النساء ﴾ت ر ك ِمم ا الثُّل ث انِ 

 :تطبيقية أمثلة

                                                           

 .232، رقم جماعاإل ،بن المنذرا(  4
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 وأختين شقيقتين. ،وعم ،مات عن أم  -4
 6 
 4 أم  6⁄4

 أخت شقيقة  3⁄2
 أخت شقيقة   

2 
2 

 4 عمّ   ع 
 عصبة.ه ألنّ  ؛لألم السدس ولألختين الثلثان وللعّم الباقي ،6أصلها من  المسألة    

 ك ان ت ا ف ِإن ﴿ تعالى يرثن الثلثين إن كّن أكثر من واحدة لقوله، األخوات ألب :رابعاً  -
ا اث ن ت ي نِ   .436 النساء ﴾ت ر ك   ِمم ا الثُّل ث انِ  ف ل ه م 

 أمثلة تطبيقية:

 .وعمّ  ، أختين ألبو   ،مات عن زوجة  -4

 42 
 2 زوجة  ¼

 1 ن ألبختاأ  3⁄2
 4 عم ع 

 .ه عصبةألنّ  ؛وللعّم الباقي، ولألختين الثلثان ،للزوجة الّربع ،42أصلها من المسألة     
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 الثلث أصحاب باب
 قال الناظم رحمه اهلل:

 وال من اإلخوة جمٌع ذو عدد     والث لث فرض األم  حيث ال ولد     

 اإلناثــــــــــالث        حكم الذ كور فيه كــــــــــــكاثنين أو ثنتين أو ث  

 ه ــــــــــكما بينت ه        ففرضها الثلثـــــــــــمعها أو بنت ابن ابنوال   

ن ي    بُ ـــــــــــــفثلُث الباقي لها مرت كن زوج  وأم  وأب        ـــــــــــــــوا 

 ن عن العلوم قاعداً ـــــفال تك     ع زوجة فصاعدًا    ــــــــــوهكذا م  

 ينــــــــــــــمن ولد األم  بغير م أو ثنتين         لالثنينو ـــــــــــــــــــوه  

 واه زادـــــــــــــفما لهم فيما س     كذا إن كثروا أو زادوا     ــــــــــــوه  

 فيه كما قد أوضح المسطور    توي اإلناث والذ كور     ــــــــــــوتس  
 

 الشرح:

ثم شرع في تفصيل وتوضيح أصحاب  ،ناهلل من مسألة المستحقين للثلثيانتهى رحمه     
ليك تفصيل  ،ألّم واألخوة ألمفذكر ا ، الفرض الذين يرثون الثلث  .ذلكوا 

 :التفصيل
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 :لها حالتان: األّم و أوالً  -

ن نزل ذلكجميع المال، و ثلث ترث  :. الحالة األولى4  ،عند عدم وجود فرع وارث للميت وا 
 ل ه   ي ك ن ل م   ف ِإن ﴿ لقول اهلل سبحانه وتعالىوالجمع اثنان فصاعدا ،  ،األخوةوال جمع من 

ل د   ِرث ه   و  و  هِ  أ ب و اه   و  و ة   ل ه   ك ان   ف ِإن ﴿ ولقوله، 44النساء  ﴾الثُّل ث   ف أل مِّ  .44النساء  ﴾السُّد س   ف أل مِّهِ  ِإخ 

 الحالة األولى: على أمثلة

 .وعمّ  ، وزوجة  ،أمّ مات عن  -4
 42 
 4 أمّ  3⁄4

 2 زوجة ¼
 5 عمّ  ع 

 .وللزوجة الربع وللعم الباقي، لألم ثلث جميع التركة ،42أصلها من  المسألة
 .، وأخ شقيقوزوج ،مات عن أمّ  -2

 6 
 2 مأـ 3⁄4  
 2 زوج ½
 4 خ شقيقأ ع  

ألّنه  ؛لألم ثلث جميع المال وللزوج النصف ولألخ الشقيق الباقي ،6المسألة أصلها من  
 عصبة.

تسّميان  في مسألتين ،ترث األّم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين الحالة الثانية:. 2
ألّن عمر  ميت بالعمرّيةس  قد و لة وجود الزوج أو الزوجة وأم وأب، في حا ، وذلكمريتينبالع  

، والسبب 4ولم يكن له مخالف من الّصحابة رضوان اهلل عليهم قضى بهما، عنه رضي اهلل
                                                           

 .262، ص4، جعينإعالم الموق  ابن قيم الجوزية، (  4
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أّنه لم يعطها ثلث جميع المال وأعطاها ثلث الباقي الذي بقي بعد نصيب أحد في 
األنثى إن كانت في  والمعلوم عند الفرضيين أنّ  ،على نصيب األب يدز كي ال ت ، الزوجين
أّن األنثى على الّنصف من الذكر الذي   العامة لّذكر فهي ال تزيد عليه، والقاعدةدرجة ا

 في درجتها.
 أمثلة الحالة الثانية على الثلث الباقي:

 .وأمّ   ،وأب،  مات عن زوج -4

 6 
 2 زوج ½
 الباقي ثلثا 2 أب  ع
 ثلث الباقي 4 أمّ  3⁄4 

 .ولألب الباقي ه،لألم ثلثيكون الباقي والنصف  ،للزوج نصف المال، 6من المسألة     
 .وأمّ  ، وأب ، مات عن زوجة -2

 4 
 4 زوجة ¼

 ثلث الباقي 4 أمّ  3⁄1
 ثلثا الباقي 2 أب  ع

قي بعد نصيب الزوجة ولألب لألم ثلث البا، للزوجة ربع المال و 4أصلها من  المسألة    
 .الباقي

خوة األم إن كانوا أكثر من واحد إ إنّ ، لذين يرثون الثلثاخوة األّم، وهم من إ :ثانياً  -
 لقول اهلل تعالى فميراثهم الثلث يشتركون فيه بالتساوي دون المفاضلة، ،إناثا   أوذكورا  

ث ر   ك ان و ا   ف ِإن﴿ ك اء ف ه م   ذ ِلك   ِمن أ ك   . 42النساء  ﴾الثُّل ثِ  ِفي ش ر 
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 :أمثلة تطبيقية

 .وعمّ وأخت ألّم، ، وأخت ألمّ ، وأمّ  ،مات عن زوجة -4
 42 
 2 زوجة ¼

 أخت ألم  3⁄4
 شركاء في الثلث                     
 أخت ألم    

4 

 5 عمّ  ع 
 للزوجة الربع ولألختين الثلث اشتراكا  وللعّم الباقي. ،42من  المسألة    
 .وأخ شقيق وأخت ألم،  وأخ ألم،  مات عن زوجة،  -2

 42 
 2 زوجة ¼

 أخ ألم  3⁄4
 الثلث شركاء في                 

 خت ألمأ    
4 

 5 أخ شقيق
 .لألخوة الثلث والباقي لألخ الشقيق ،42المسألة أصلها من     
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 الس دس أصحاب باب
 رحمه اهلل: الناظم قال

 وجد ،ابنثم  بنت  ،وأم   ،أب   والس دس فرض سبعٍة من العدد      
 مدــــــــــوولد األم  بتنزيل الص         ت بنت األب ثم  الجد هـــــــــــواألخ  
 

 الش رح:
ثّم  فحصرهم بسبعة،، شرع رحمه اهلل في بيان أصحاب الفرض المستحقين للّسدس    
ثّم الجد الصحيح والجّدة الصحيحة واألخت من  بنواألّم ثّم بنت اال األب :نهم بقولهبيّ 

 .ذلكوسيأتي تفصيل ، االنفراداألب واألخوة من األّم عند 
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 رحمه اهلل:الناظم قال 

 مدــوهكذا األم   بتنزيل الص     تحقه مع الولد     ــــفاألب يس     
 ذيــــــما زال يقفوا إثره ويحت    ال ذي    بند االــوهكذا مع ول     
 من إخوة الميت فقس هذين       االثنينوهو لها أيضًا مع      

 
 الشرح:

والمقصود بالولد الذكر  ،بشرط أن يكون للميت ولد ذلكو  يستحق الّسدس فرضا  : األب    
ن نزال ي هِ  ﴿لقول اهلل  ،واألنثى وا  ا و اِحد   ِلك لِّ  و أل ب و  ن ه م  ل د   ل ه   ك ان   ِإن ت ر ك   ِمم ا السُّد س   مِّ  ﴾و 

 .44النساء 
 :تطبيقية أمثلة

  .وأب  ،وزوج  ،ابنعن  تمات -1
 42 
 2 زوج ¼

 2 أب 6⁄4
 3 ابن ع  

 .الباقي بنللزوج الربع ولألب السدس لوجود الفرع الوارث ولال ،42أصلها من  المسألة   

 .ابنو  ،وبنت ،وأب ،مات عن زوجة -2
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 24 
 2 زوجة 8⁄4

 4 أب 6⁄1
 ابن   ع

 43 بنت    

للزوجة الثمن ولألب السدس لوجود الفرع الوارث ولألبناء  ،24أصلها من  المسألة    
 الباقي .

 .وأب ،ابن ابنو  ،مات عن زوجة -2

 24 
 2 زوجة 8⁄4

 4 أب 6⁄4
 43 ابن ابنع 

ولألب الّسدس لوجود الفرع الوارث، والباقي  ،، للزوجة الثمن24أصلها من  المسألة    
 .بناال بنال
ن نزلتستحق األم : األم: ثانياً  - ند وجود إخوة ع وأ ،السدس إن كان للميت فرع وارث وا 

ي هِ  ﴿ لقول اهلل تعالى، للميت أكثر من واحد ا و اِحد   ِلك لِّ  و أل ب و  ن ه م   ك ان   ِإن ت ر ك   ِمم ا السُّد س   مِّ
ل د   ل ه   و ة   ل ه   ك ان   ف ِإن ﴿تعالى  ولقوله ، 44النساء  ﴾و   .44النساء  ﴾السُّد س   ف أل مِّهِ  ِإخ 

 :تطبيقية أمثلة
 .ابنو  ، وأمّ   ،مات عن أب -4
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 6 
 4 أب 6⁄4

 4 أمّ  6⁄4
 4 ابن  ع

 الباقي. بنلألب السدس ولألّم السدس لوجود الفرع الوارث ولال ،6أصلها من  المسألة    
 .ابن ابنو   ،وأمّ   ،مات عن أب -2

 6 
 4 وأب 6⁄4

 4 وأمّ  6⁄4
 4 ابن ابن ع 

 الباقي. بنلألب السدس ولألّم السدس لوجود الفرع الوارث ولال ،6المسألة أصلها من    
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 رحمه اهلل: الناظم قال

 د هـــــــــما يصيبه وم زفي حو     والجد  مثُل األب عند فقده     
 ان هنالك إخوة       لكونهم في القرب وهو أسوةــــــــإال إذا ك  
 ع الجد  ترثـــــــفاألم للثلث م   أو أبوان معهما زوج ورث      
 ت وأم  وأبـــــــــفي زوجة المي   س شبيهًا باألب    ـــوهكذا لي  
 االتـــــُمكمَّل البيان  في الح   يأتي     ـــــوحكمه وحكمهم س  
 

 الشرح:
ذكر رحمه  الميت أنثى، وقدال يدخل في نسبته إلى الذي  هوالصحيح: و الجّد  ثالثًا: -

الجّد يختلف عن األب  لكنو  ،عدم وجود األبحكمه حكم األب في حالة  الجدّ اهلل بأّن 
وسيأتي  ،يحجبهم و جد معه إخوة أشقاء أو ألب فإنه ال إن المسألة األولى :في مسألتين

المسألة في هي التي يختلف فيها عن األب  والمسألة الثانية ،في مظاّنه ذلكبيان 
أّن الجّد ليس  ذلكو  ،فتأخذ األّم ثلث جميع المال ال ثلث الباقي إن كان معها جدّ  ،العمرّية

 في درجتها مثل األب.
 :تطبيقية أمثلة

 وأّم. ،ابنو ، مات عن جدّ  -4
 

 6 
 4 جد 6⁄1

 4 مأ 6⁄1
 4 ابنع 
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 .الباقي بنللجد السدس ولألم السدس ولال ،6لمسألة أصلها من ا   
  .وجد  ،وأم ، زوجعن  تمات -2

 6 
 2 زوج ½

 2 أم 3⁄4
 4 جد  ع

الجد ليس كحكم  للزوج النصف ولألم ثلث جميع المال ألنّ ، 6أصلها من  المسألة    
فنصيب األم ال ينزل عن ثلث جميع المال إلى ثلث الباقي ألن  ،األب في المسألة العمرية
 الجد ليس في درجتها.
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 رحمه اهلل: الناظم قال

 كانت مع البنت مثااًل ُيحتذى   تأخذ الس دس إذا     بنوبنت اال  
 يَّ أدلِت ــــــــــــــــــــــع األخت       ألبوين يا أخـــــــــــــوهكذا األخت م  
 

 :الشرح
 ،ن إن وجد معها بنت صلبّية واحدة، وهي تأخذ الّسدس تكملة الثلثيبنبنت اال رابعًا: -
األشعري  رضي اهلل عنه فسأله  جاء رجل إلى أبي موسى" ذلكودليل  ،4باإلجماع ذلكو 

بن مسعود ات ال: للبنت النصف ولألخت النصف وأفق ،وأخت، ابنوبنت  ،عن بنت
لقد  : فقال ،بقول أبي موسى هوأخبر عنه مسعود رضي اهلل  ابنل فسأ ، فسيتابعني

، للبنت الصلبية  أقضي فيها بما قضى رسول اهلل  ،إذن وما أنا من المهتدين ضللتُ 
أّن النساء  ذلكوتعليل ، 2"بقي فلألخت السدس تكملة الثلثين وما بنالنصف ولبنت اال

السدس  بنولهذا تأخذ بنت اال ،ال يجاوز الثلثينففرضهن ّ  عدا  اإن اجتمعن اثنتان فص
 .تكملة الثلثين

 :أمثلة تطبيقية
 وعّم. ،ابنوبنت ، بنتو  ،مات عن زوجة -4

 24 
 2 زوجة 8⁄4

 42 بنت ½

 4 تكملة الثلثين ،ابنبنت  6⁄4
 5 عم  ع

                                                           

 .22، صاإلجماعابن المنذر، (  4
 .454، ص1في باب ميراث ابنة االبن، ج رواه البخاري(  2



 

48 
 

السدس  بنللبنت الصلبية النصف ولبنت االللزوج الثمن و  ،24المسألة أصلها من     
 ين وللعم الباقي.ثتكملة الثل

 .أخ شقيقو ،  ابن وبنت ، ابنوبنت  ، وبنت، مات عن أم -2
 6 

 4 أم 6⁄4
 2 بنت  ½

 ابنبنت  6⁄1
 ابنبنت     

4 

 4 أخ شقيق  ع
السدس  بنلألم السدس وللبنت الصلبية النصف ولبنات اال ،6أصلها من المسألة    

 تكملة الثلثين ولألخ الباقي.
إن كان للميت أخت  ذلكو  ،فرضها السدس تكملة الثلثينو  ،األخت ألب خامسًا: -

 مع البنت الصلبية. بنعلى بنت اال قياسا  ، 4اإلجماع ذلكومستند  ،شقيقة
 :أمثلة تطبيقية

 .وأخت ألب ، أخت شقيقةو  ، مات عن أم -1
 6 
 4 أم 6⁄4

 2 أخت شقيقة ½

 4 أخت ألب 6⁄4
 4 عم ع  

 

                                                           

 .416، صمراتب اإلجماع؛ ابن حزم، 61، صجماعاإل ،بن المنذرا(  4
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لألم السدس ولألخت الشقيقة النصف وألخت األب السدس  ،6المسألة أصلها من    
 تكملة الثلثين وللعم الباقي.

 .وعم ، وأخت شقيقة ، وثالث أخوات ألب ، مات عن زوجة -2
 42 
 2 زوجة ¼
 6 شقيقة ½

 2 ثالث أخوات ألب السدس تكملة الثلثين 6⁄4
 4 عم ع 

للزوجة الربع وللشقيقة النصف ولألخوات السدس تكملة  ،42أصلها من  المسألة     
 الثلثين وللعم الباقي.
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 رحمه اهلل: الناظم قال

 واحدة كانت ألم أو ألب    والسدس فرض جدة في النسب       
 

 :الشرح
أن ال يكون للميت  ، شريطة2ترث السدس باإلجماع، وهي 4الجّدة الصحيحة :سادساً  -

جاءت الجّدة إلى أبي بكر : رواه قبيصة بن ذؤيب قال ما ودليل توريثها من السّنةأم، 
وما أعلم لك في سنة رسول  ،كتاب اهلل شيءرضي اهلل عنه تطلب ميراثها فقال: مالك في 

 رسول اهلل تحضر  : فقال المغيرة بن شعبة ،رجعي حتى أسأل الناسا لكنو  ،شيئا   اهلل 
 فأقضاه لها أبوفقال هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة ،أعطاها الّسدس ، 
 .4السدس باإلجماعفي يشتركن وبالتالي فالجدات . 2بكر

 :أمثلة تطبيقية

 .وعمّ  ، وجّدة، وبنت ،مات عن زوجة -4

 

 

                                                           
 هي التي تدلي بوارث مثل أم األم أو أم األب أو أم أب األب. الجدة الصحيحة:(  4
أو هي التي تدلي للميت بغير وارث مثل أم أب األم أو أم  ،هي التي تدلي للميت بواسطة جد فاسد الجدة الفاسدة:    

 أب أم األب. 

 .24، صجماعاإل ،بن المنذرا(  2
في باب  الترمذي ؛ ورواه22، ص2في ميراث الجدة، ج مالك ؛ ورواه424، ص2في باب الجدة، ج داود بوأرواه (  2

رحمه اهلل في ضعيف سنن الترمذي في رقم  لبانيفه األضعّ قد و  ،342، ص4ما جاء في ميراث الجدة، ج
 .2664في رقم  ، والمشكاة525/2324، وضعيف سنن ابن ماجه في رقم 4616، واإلرواء في رقم 236/2423

 .24، صجماعاإل ،بن المنذرا(  4
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 24 
 2 زوجة 8⁄1

 42 بنت ½

 4 جدة 6⁄4
 5 عم ع 

 للزوجة الثمن وللبنت النصف وللجدة السدس وللعم الباقي. ،24المسألة أصلها من     

 ،  وزوج.وعم ، وجدة ، عن جدة تمات -4

 6 
 2 زوج ½

 جدة     
 يشتركن في السدس              6⁄4 

 جدة      

 
4 

 2 عم  ع
 فيه وللعّم الباقي. اشتراكا  للزوج النصف وللجدتين السدس  ،6المسألة أصلها من     
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 قال الناظم رحمه اهلل:

 والشرط في إفراده ال ينسى     وولد األم  ينال السدسا         
 

 الشرح:
دليله  ،أنثى انفراده ذكرا  كان أملسدس عند يرث ا ولد األم أو األخوة ألم، فالولد سابعًا: -

ل ه   ﴿ قوله تعالى ت   أ و   أ خ   و  ا و اِحد   ف ِلك لِّ  أ خ  ن ه م   .42 النساء ﴾السُّد س   مِّ
 :أمثلة تطبيقية

 .أمو  ، أخت ألمو  ، ماتت عن زوج -1
 6 
 2 زوج ½

 2 أم  3⁄1

 4 أخت ألم 6⁄1
 .النفرادهام والسدس ألخت األـ ،للزوج النصف ولألم الثلث ،6المسألة أصلها من     
 .وعم ،وأم ، ، وأخ ألممات عن زوجة -2

 11 
 2 زوجة ¼ 

 2 خ ألمأ 6⁄1

 4 أم 3⁄1
 2 عم ع 

وللعم  ،ولألم الثلث ، النفرادهم السدس الربع وألخ األ للزوجة ،42المسألة أصلها من     
 الباقي.
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 باب الجد ات
 رحمه اهلل: الناظم قال

ن تساوى نسب الجد ات            ن  كلهن  وارثاتـــــــــــــــــــــــــــوك   وا 
 س وي ة         في القسمة العادلة الش رعي ةــفالسدس بينهن بال    

 
 :الشرح

 .4باإلجماعوتساوت الجهة والّدرجة يرثن السدس  اجتمعنإّن الجدات إن     
 :التفصيل

وأم  ،باألمثل أم أم  باالتفاق،إذا كّن في درجة واحدة وجهة واحدة فالسدس بينهن  أواًل: -
 ب.لجهة والدرجة فكالهما يدليان باألاتحدت ا ،باألأب 
في جهتين مختلفتين ودرجة واحدة، فالسدس بينهن بالسوّية باالتفاق،  إذا كنّ  ثانيًا: -

 مختلفة.الدرجة واحدة والجهة م، فاألم وأم أ ،باألم أم أ: مثل
 :أمثلة على الحالتين

 أخ شقيق.و  ، باألأم أب و  ، وأم أم أب ، مات عن زوج :ولىالحالة األ 
 6 
 2 زوج  ½
 أم أم أب    

 السدس يشتركن في                  6⁄4
 أم أب أب    

4 

 2 أخ شقيق   ع

                                                           

 .25، صجماعاإل ،بن المنذرا(  4
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الدرجة واحدة  ألن   ؛للزوج النصف وللجدتين السدس بالسوية ،6المسألة أصلها من     
 .الشقيق الباقي ولألخ ،والجهة واحدة
 وأخ شقيق. ، وأم أم أم ، مات عن أم أم أب :الحالة الثانية

 6 
 أم أم أب     

 يشتركن في السدس                6⁄4
 أم أم أم      

4 

 5 أخ شقيق   ع 
 ، الجهة مختلفة والدرجة واحدة، للجدتين السدس يشتركن فيه ،6المسألة أصلها من    
 ألخ الشقيق الباقي.لو 
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 الجهة والد رجة اختلفتإذا  اتالجد   باب
 : رحمه اهلل الناظم قال

ن تكن قربى ألم حجب     ت       أمَّ أٍب ُبعدى وسدسًا سلبتــــــــــــــــوا 
ن تكن بالعك     وصانــس فالقوالن       في كتب العلم منصـــــــــــــــوا 
 على التصحيح واتفق الجل      ال تسقط الُبعدى على الصحيح      
 

 الش رح:
في تلك االبيات  لدرجة والجهة، حيث أوردبين رحمه اهلل حكم الجدات إن اختلفن با    

ليك التفصيل ،والثانية حصل فيها الخالف بين أهل العلم ،حالة ال خالف فيها :حالتين  :وا 
والدرجة مثل أن يكون بعضهّن أقرب نسب الجدتين في الجهة  اختلفإذا   الحالة االولى:

ها ألنّ  ؛فحكم المسألة أّن الميراث ألم األم، وأم أم األب، كأم األم ،إلى الميت من بعض
 الف فيه بين أهل العلم .هذا ال خ ،أقرب درجة وجهة من أم أم األب

بأن تكون إحدى الجدتين هي القربى من جهة األب  التي نشأ فيها الخالف :الحالة الثانية
التي الجدة  حافالشافعية والمالكية رجّ  ، وأم أم األم،مثل أم األب ،والبعدى من جهة األم

والقول  ،وعللوا بأنها هي األصل ،بتشترك مع الجدة التي من جهة األم من جهة األ
نما  وهو الراجح أنّ  أيضا ، مذهب الحنفية الثاني عند الشافعية وهو النظر ليس للجهة وا 

 .األب هي التي ترث دون أم أم األمفأم  ،للدرجة
 أمثلة على الحالتين:

 وأم أم، وأم أم األب، وعم. ، : مات عن زوجةمثال الحالة األولى
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 42 
 2 زوجة ¼

 2 أم أم 6⁄4
 ممحجوبة بأم األ أم أم أب

 3 عم  ع
 االب.  أمالسدس وال شيء ألم  مللزوجة الربع وألم األ ،42المسألة أصلها من    
 أخ شقيقو  ،وأم أم األم، ب، وأم األمات عن زوجوالخالف فيها:  الحالة الثانية على مثال
 :افعية والمالكيةالحل على مذهب الش -4

 6 
 2 زوج ½
 ب أم األ    

 يشتركن في السدس              6⁄4
  ماأل أموأم     

4 

 2 أخ شقيق ع  
 للجدتين السدس والباقي لألخ الشقيق. للزوج النصف و ،6أصلها من  المسألة   
 الحل على مذهب الحنفية ووجه للشافعية: -2

 6 
 2 زوج  ½

 4 بأم األ 6⁄1
 حجب  مأم أم األ

 2 أخ شقيق  ع
فهي  ،مشيء ألم أم األ ب السدس وال، للزوج النصف وألم األ6 المسألة أصلها من   

 .محجوبة بأم األب
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في جهة  ات إن كنَّ ة الفاسدة وحكم الجد  باب حكم الجد  
 في الدرجة واحدة واختلفن  

 رحمه اهلل: الناظم قال

 ظٌّ من الموارثــــــــــــــــــفمالها ح   ن أدلت بغير وارث     ــــــوكل  م  
 في المذهب االولى فقل حسبي   وتسقط الُبعدى بذات القربى      
 كال وال ُغموضـــــــــشإمن غير   وقد تناهت قسمت الفروض       
 

 الشرح:
 ،ها تدلي بواسطةألنّ  ذلكو ؛ ترث سدة بأنها الاشرع رحمه اهلل في بيان حكم الجدة الف    

مثل أم  ،تدلي بجّد رحمي فاسد ال يرث هي التي :فالجدة الفاسدة ،ترث وتلك الواسطة ال
 .بأو أم أب أم األ مأبي األ
فالقربى  ،في جهة واحدة ودرجة مختلفة ات إن كن  ثم بين رحمه اهلل مسألة الجدّ     

، فإن الجهة واحدة والدرجة مختلفة ،ممع أم أم األ مكمثل أم األ ،تحجب البعدى بال خالف
ربى تحجب البعدى  قالقاعدة بأن ال، و بواسطتين خرى تدلي، واألولى تدلي بواسطةفاأل

 .مفالميراث ألم األ
والبعدى من جهة أم  ،بوالقربى من جهة أب األ ،بالخالف إن كانتا في جهة األو     
فمذهب الشافعية يرجح  ،بأم أم أم األ :ومثال البعدى ،بأم أبي األ :مثال القربى ،باأل

ول هو ، والقول األفي السدس بأنهما يشتركان :والقول اآلخر ،سقط البعدىبأن القربى ت  
 وهو الراجح واهلل أعلم. ،الذي عليه الجمهور

 :أمثلة تطبيقية
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 .أخ شقيقو ، موأم أب األ ، عن زوج تمات -4
 2 
 4 زوج ½

 جدة فاسدةها ألنّ  ؛ترث ال مأم أبي األ
 4 أخ شقيق ع 

 ها تدلي بغير وارث والباقي لألخ.ألنّ  ؛للزوج النصف وال شيء للجدة ،2المسألة من    
 .وأخ ألب ، موأم أم األ ، وأم أم ، مات عن زوجة -2

 42 
 2 زوجة ¼

 2 أم أم 6⁄4
 محجوبة  أم أم أم

 3 أخ ألب ع 
 قرباأل ألن  ؛ أم أمشيء ألم  السدس وال مللزوجة الربع وألم األ ،42أصلها من  المسألة   

 عد.بيحجب األ

  .وعم، باأل أبوأم  ، أبأم و  ، ةمات عن زوج -2

 6 
 2 زوج ½

 4 أبأم  6⁄4
 حجب باأل أبأم 
 2 عم ع  

لبعدها في  ؛األخرىالسدس وال شيء للجدة  بللزوج النصف وألم األ ،6المسألة من    
 الدرجة والباقي للعّم.
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 باب أصحاب العصبات
 قال الناظم رحمه اهلل:

 بـــــــــــــــــــــبكل  قول موجٍز مصي    ي التعصيب   وُحقَّ أن نشرع ف   

 يـــــــــــــــــــــرز كل المال       من القرابات أو الموالــــــــــــــفكل من أح   

له      أو كان ما يفُضل بعد الفرض      له فهو أخو الُعصوبة المفض 

 

 الشرح:

في تأصيل وتفصيل  شرع، من بسط مسألة أصحاب الفروضلما انتهى رحمه اهلل     
، ياتبوسيأتي بيانهم في أبيات بعد تلك األ ،وهم أصناف ،مسألة من يرث بالتعصيب

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي "  دليل على توريث أصحاب العصبة قول رسول اهللوال
 .1"فألولى رجل ذكر

وهم  ،طرافبة الرجل الذين أحاطوا به وهم األوهم عص، لغة: جمع عاصب العصبة    
وكل شيء  ،خ جانبطرف والعم جانب واأل بنفاألب طرف واال ،أولياء الذكور من ورثته

 .2صب بهشيء ع  استدار ب

 ىتبقّ  فهو يحوز ما، اهللر في كتاب كل وارث له سهم غير مقدّ  اصطالحا : والعصبة    
 .اب الفروض أو أن يحوز جميع المالبعد أصح لمن الما

                                                           

، 2ألحقوا الفرائض بأهلها، جفي باب  مسلم ؛ ورواه456، ص1في باب ميراث الولد من أبيه، ج البخاريرواه  ( 4
 .4222ص
 .363، ص4عصب، ج ، مادةلسان العربابن منظور، (  2
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 باب أنواع العصبة
 رحمه اهلل: الناظم قال

 دــــــــــــعند قربه والبع بنواال    وجد  الجد     ،  كاألب والجد      
 والسي د والمعتق ذي األنعام   األخ واألعمام     ابنواألخ و       
 ميعاً ـــــــــــــــــــفكن ِلما أذكر سم جميعًا       ـــــــــــــــــوهكذا بنوه      

 

 الشرح:

أال وهو الع صوبة بالنفس،  ،نوع من أنواع العصبة أول شرع رحمه اهلل في ذكر تعداد    
  : ويمكن حصرها باآلتي

ن نزلوا ،كاألبناء ،وهم فروع اإلنسان: البنو ة -4   .وأبناء األبناء وا 
ن علوا.اآلباء باء كاآلباء وآ ،وهم األصول :األبوة -2  )األجداد( وا 
ن نزلو  موأبنائه ألب  إخوة أو  ،اءكاألخوة األشقّ  : وهم فروع أبي الشخص،األخوة -2  .االذكور وا 
وأبنائهم الذكور  ألب  األعمام اء أو كاألعمام األشقّ  -الصحيح وهم فروع الجّد : العمومة -4

ن نزلوا.  وا 
 وقد تقدم تعريفه. :الوالء -5

 :العملي ة على كل نوع من أنواع العصبة بالنفساألمثلة 

 :البنوة :النوع األول*  

  .ابنو  ةمات عن زوج -4
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 4 
 4 زوج ¼
 2 ابن ع 

 ه عصبة بنفسه.ألنّ  ؛الباقي بنللزوج الربع ولال ،4المسألة أصلها من     

 .ابن ابنو ، وأمّ  ، مات عن أب - 2

 6 
 4 أم  6⁄1

 4 أب 6⁄4
 4 ابن ابن  ع

ه عصبة ألنّ  ؛الباقي بناال بنلألم السدس ولألب السدس وال ،6المسألة أصلها من     
 بنفسه.

ن علو *   :االنوع الثاني: األبوة وا 

 .مات عن زوجة ، وأب -4

 4 
 4 زوجة ¼
 2 أب  ع 

 ه عصبة بنفسه.ألنّ  ؛للزوجة الربع والباقي لألب ،4المسألة أصلها من     

 .وجد صحيح ، مات عن أم -2

 2 
 4 أم 3⁄4
 2 جد ع 
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 .ه عصبة بالنفسألنّ  ؛للجد لألم الثلث والباقي ،2من  أصلها المسألة   

ن نزلوا:النوع الثالث: األخوة *   وأوالدهم وا 

 .أخ شقيق،  و وأم ، ةمات عن زوج -4

 6 
 2 ةزوج ½

 2  أم 3⁄4
 4 أخ شقيق  ع 

ه عصبة ألنّ  ؛ألخ الشقيقلللزوج النصف ولألم الثلث والباقي  ،6المسألة أصلها من    
 بنفسه.

 .أخ ألبو  ، بنتو   ،زوجعن  تمات -2

 4 
 4 زوج ¼
 2 بنت ½
 4 أخ ألب  ع

ه عصبة ألنّ  ؛بللزوج الربع وللبنت النصف والباقي ألخ األ ،4أصلها من  : المسألة
 بنفسه.

 أخ شقيق. ابنو  ، مات عن زوجة -2

 4 
 4 زوجة ¼
 2 أخ شقيق ابن  ع

 ه عصبة بالنفس.ألنّ  ؛خ الشقيق الباقياأل بنللزوجة الربع وال ،4المسألة أصلها من    
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 .أخ ألب ابنو  ، مات عن أم -4

 2 
 4  أم 3⁄4
 2 أخ ألب ابن ع 

 ه عصبة بالنفس.ألنّ  ؛خ ألب الباقياأل بنلألم الثلث وال ،2المسألة أصلها من     

ن نزلوا:العمومة من أبوين : النوع الرابع*   أو ألب وأوالدهم الذكور وا 

 .وعم شقيق ، مات عن بنت -4

 2 
 4 بنت ½
 4 عم ع 

 .عصبة بنفسه هألنّ  ؛للبنت النصف وللعم الباقي ،2المسألة من     

 .عم ألبو ، خت شقيقةوأ ، مات عن أم -2

 6 
 2 أم 3⁄1

 2 شقيقة ختأ ½
 4 عم ألب  ع

 .ه عصبة بنفسهألنّ  ؛لألم الثلث ولألخت النصف والباقي للعم ،6أصلها من سألة الم     

 .عم شقيق ابنو  ، خت ألبوأ ، مات عن أم -2
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 6 
 2 أم 3⁄4

 2 خت ألب أ ½
 4 عم شقيق ابن ع 

ه ألنّ  ؛العم الشقيق الباقي بنلألم الثلث ولألخت النصف وال ،6المسألة أصلها من     
 عصبة بنفسه.

 .عم ألب ابنو  ، عن أخت شقيقةمات  -4

 2 
 4 ختأ  ½
 4 عم ألب ابن ع 

 ه عصبة بنفسه.ألنّ  ؛عم ألب بنلألخت النصف والباقي ال،  2المسألة أصلها من     
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   تمع عاصبان أو أكثر من جهة واحدةجباب إذا ا
 واختلفت الدرجة

 قال الناظم رحمه اهلل:

 نصيب  والمن حظ  اإلرثفي      مع القريب   وما لذي الُبعدى    
 أولى من المدلي بشطر النسب    وأب     ألم عم ـــــــــــــوال واألخ     
 

 الشرح:
 فاألقرب ،من جهة واحدة ودرجة مختلفةجد في المسألة عاصبان أو أكثر إن وُ     

وهكذا  ،بناال ابنيحجب  بنفاال، ب مع الجد، واألبناال ابنمع  بنالكا ،عدبيحجب األ
ن و جد في المسألة أكثر من  ،عدبقرب للميت يحجب األيحجب الجد، ألن األ باأل وا 

ب الذي يدلي جوين يحبفالذي يدلي باأل ،واتحدت الجهةعاصب وهم في جهة واحدة 
الشقيق ألنه يدلي بأبوين فالميراث ألخ  ،خ ألب، مثل األخ الشقيق مع األبشطر النسب

 ثلة اآلتية.مباأل ذلكوسيأتي توضيح  ،بفقط باألخ ألب يدلي واأل
 أمثلة على المسألة األولى:

 .أمو  ، ابن ابنو  ، ابنمات عن  -4
 6 
 5 ابن  ع
 بنباالمحجوب  ابن ابن

 4 أم  6⁄1
ه ألنّ  ؛شيء بناال بنوليس ال ،الباقي بنلألم السدس ولال ،6المسألة أصلها من     

 من الميت. درجتهلقرب  بنمحجوب باال
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 .وزوج ،وجد ، عن أب تمات -2
 2 
 4 زوج ½
 4 أب ع 
 حجب جد

ه محجوب ألنّ  ؛شيء للجد الباقي وال بللزوج النصف ولأل ،2أصلها من  المسألة    
 .بباأل
 .أخ شقيق ابنو مات عن أخ شقيق،  -2
 .باألخاالخ الشقيق محجوب  بنالمسألة المال كله لألخ الشقيق وال شيء ال   
 .عم شقيق ابنو وزوجة،  ، مات عن عم شقيق -4

 4 
 4 زوجة¼

 2 ع عم شقيق
 حجب عم شقيق ابن

فهو  ،العم الشقيق بنللزوجة الربع وللعم الباقي وال شيء ال ،4أصلها من  المسألة   
 عد.بللميت يحجب األ فاألقرب ،محجوب بالعم

 :ثلة على المسألة الثانيةأم
 .خ ألبوأ ، خ شقيقوأ، مات عن بنت -4

 2 
 4 بنت  ½
 4 خ شقيقأ ع 
 حجب خ ألبأ
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ألن  ،بوال شيء ألخ األ ،ألخ الشقيق الباقيلللبنت النصف و  ،2أصلها من  المسألة    
 .بألب يدلي فقط باأل خوين واألبالشقيق يدلي باأل خاأل
 .ابنبنت و  ، بوعم أل ، مات عن عم شقيق -2

 2 
 4 ابنبنت  ½
 4 عم شقيق ع 

 حجب عم ألب
 ،بشيء لعم األ وال ،النصف وللعم الشقيق الباقي بنلبنت اال ،2المسألة أصلها من     

 فالعم الشقيق يدلي بأبوين والعم ألب يدلي بشطر النسب، ،ألنه محجوب بالعم الشقيق
 فجهة العم الشقيق أقوى من جهة العم ألب.

 
 :إذا وجد أكثر من عاصب واختلفت الجهة* مسألة 

 ، ينئذ األقرب على األبعدقدم حك أكثر من عاصب واختلفت الجهات فيكان هنالاذا     
 ،اء أو ألب على العمومةشقّ وة األخواأل ،جدادوة على األبواأل، وةبوة تقدم على األنبفجهة ال

 تفصيل وسيأتي، 1"ض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكرالحقوا الفرائ" هلل لقول رسول ا
 .لجد على األخوةفمذهب أبي حنيفة يقدم ا ،الخالف في مسألة الجّد مع األخوة

 ية:ثلة التطبيقماأل

 .ابنو  ، ةوزوج ، عن أب مات -4

 

 
                                                           

 .هسبق تخريج(  4
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 42 
 2 زوج ¼

 
 2 أب 6⁄4
 3 ابن ع 

فجهة  ،تعصيبا   بنللزوج الربع ولألب السدس والباقي لال ،42أصلها من المسألة     
 في مسألة التعصيب. البنوة مقدمة على جهة األبوة

 وأب.، ابن ابنمات عن  -2

 6 
 4 أب 6⁄4
 5 ابن ابن  ع

تقدم على جهة  بنفجهة اال ،بناال بنلألب السدس فرضا  والباقي ال ،6من  المسألة    
 .باأل

 وجد صحيح. ، مات عن أب -2

 .عدبألن األقرب يحجب األ ،وال شيء للجدالمال كله لألب  : المسألة    

 .وعم شقيق ، مات عن أخ شقيق -4

 .شيء للعم المال كله لألخ الشقيق وال : المسألة
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 العصبة بالغير ومع الغيرباب 
 قال الناظم رحمه اهلل:

 الميراث في   بانهن  ــيعص     مع اإلناث    خواأل بنواال    

بات معهن   ن  ــــــــفه    بنات     واألخوات إن تكن      ُمعص 

 إال التي منت بعتق الرقبة     وليس في النساء عصبة      

 

 الشر ح:

ر أصحاب العصبة فاستهّل بذك ،انتهى رحمه اهلل من بيان أصحاب العصبة بالّنفس    
من ن يرث بالتعصيب بالغير أربعة ذكر رحمه اهلل في أبياته م  فقد  بالغير ومع الغير،

وات خوة واألخوات الشقيقات مع األخواأل ،وان نزلن بنوبنات اال البنات: وهنّ النساء، 
 ،فأكثر بنيعصب بنت االفأكثر  بناال ابنو  ،فأكثر يعصب البنت فأكثر بنفاالألب، 

ن و  بنيعصب بنت اال بناال ابنواعلم أّن  مع  بنمثل أن تكون بنت اال ،لم تكن وارثةا 
 ابنفإذا وجد معها أخوها أو  ،تلك الحالة ترث في فهي ال ،اتجمع من البنات الصلبي

ألخ الشقيق فأكثر وا ،المبارك بنويسمى اال ،عد منها فهو يعصبهاأبعمها ولو كان 
 واألخ ألب فأكثر يعصب األخت ألب فأكثر. ، يعصب األخت الشقيقة فأكثر

ظِّ  ِمث ل   ِللذ ك رِ  أ و ال ِدك م   ِفي الّله   ي وِصيك م   ﴿ قوله تعالى: ودليل التعصيب من الكتاب      ح 
 .44 النساء ﴾األ نث ي ي نِ 
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، دليله وات سواء كّن شقيقات أو ألبخاأل :تي يرثن بالتعصيب مع الغير فهنّ وأما الال    
السدس تكملة الثلثين والباقي  بنللبنت النصف ولبنت اال"  قول رسول اهلل

 .1"لألخت

وات مع خفاأل ،وات مع البنات عصبةخاأل ااجعلو وهي:  وهنالك قاعدة عند الفرضيين    
أن ال يكون  ، شريطةوات واحدة أو أكثرخألا سواء كنّ  ،عصبة بنالبنات أو مع بنات اال

ت ألب خاألأن يكون مع أو أو أكثر، شقيق  أخالشقيقة  تخوات الشقيقات أو األخمع األ
 .، فحينئذ تصبح عصبة بالغيرألب أخ

وأّما النساء إما أن يكّن عصبة  ،اهلل أّن العصبة بالنفس فقط للذكورثم ذكر رحمه     
أال وهي أن تعتق  ،إال في مسألة واحدة فتكون فيها عصبة بنفسها ،بالغير أو مع الغير

 عتيقها ولم يكن له وارث فترثه تعصيبا .

 أمثلة على العصبة بالغير:

 .وزوج ، وبنت ، وبنت  ،ابنعن  تمات -4

 4 
 4 زوج ¼
 ابن ع 
 بنت  ع 
 بنت  ع

2 

 .للزوج الربع ولألبناء والبنات الباقي فهّن عصبة بالغير ،4المسألة أصلها من      

 .ابنوبنت  ، ابن ابنو  ، عن زوج تمات -2

 
                                                           

 .سبق تخريجه(  4
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 4 
 4 زوج ¼
 ابن ابن ع 
 ابنبنت  ع 

2 

عصبة  بنفبنت اال ،بنوبنت اال بناال بنللزوج الربع والباقي ال ،4أصلها من  ألةالمس    
 يها.أخب

 .وزوجة ، ت شقيقةأخو   ،شقيق أخعن مات  -2

 4 
 4 زوجة ¼
 شقيق أخ ع 
 2 ت شقيقةأخ ع 

 .يهاأخت الشقيقة عصبة بخفاأل ،وةخللزوجة الربع والباقي لأل ،4أصلها من  المسألة   
 .ابنبنت و  ، ت ألبأخو  ، ألب أخمات عن  -4

 2 
 4 ابنبنت  ½
 ألب  أخ ع 
 ت ألبأخ ع 

4 

 هما عصبة.ألنّ ؛ وة الباقيخالنصف ولأل بنلبنت اال ،2أصلها من   المسألة     

  .ابنوبنت  ، ابن ابنو  ، وبنت ، بنتو  ، عن زوج تمات -5
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 42 
 2 زوج ¼

 بنت       
3⁄2    

 بنت       
1 

 ابنبنت  ع 
 4 ابن ابن ع 

 ،بنوبنت اال بناال بنوالباقي ال ،للزوج الربع وللبنتين الثلثان ،42أصلها من  المسألة    
 .شيئا مع البنتين بنبنت اال لم ترث بناال ابنولوال وجود 

 .وبنت وبنت ، ابنوبنت  ، ابن ابن ابنمات عن  -6

 2 
 بنت            

3⁄2      
 بنت            

 
2 
 

 ابن ابن ابن  ع 
 ابنبنت    ع

4 

ن و  ،بنللبنتين الثلثان والباقي ألبناء اال ،2أصلها من  المسألة      بناال ابن ابن لم يكنا 
 المبارك. بنويسمى اال، ولواله لما ورثت مع وجود البنتين ،يعصبها هلكن ،في درجتها

 :أمثلة على العصبة مع الغير

 .وزوج ، ت شقيقةأخو  ، عن بنت تمات -4
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 4 
 2 بنت ½
 4 ت شقيقةأخ ع 
 4 زوج ¼

 .صبةها عألنّ  ؛تخللبنت النصف وللزوج الربع والباقي لأل ،4المسألة أصلها من     

 .تين ألبأخو  ، ابنمات عن بنت  -2

 2 
 4  ابنبنت  ½
 4 ن ألبتاأخ ع 

 .هما عصبةألنّ  ؛تينخوالباقي لأل ،بنالنصف لبنت اال ،2المسألة أصلها من     
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 باب الحجب
 اهلل:قال الناظم رحمه 

 الثـــــــــــالث  أحواله  في  باألب   الميراث      والجد  محجوب عن    

 ما أشبهه  فافهمه وقس  باألم   وتسقط الجد ات من كل جهة        

 تبغ عن الحكم  الصحيح م عدال       فال      بنباال بناال ابنوهكذا     

 

 الشرح:

شرع من تأصيل وتفصيل مسائل أصحاب الفرض والعصبات، بعدما انتهى رحمه اهلل     
، من المسائل المهمة ثالعلم بأحكام الحجب في الميرا، فببيان مسألة الحجب في الميراث

   .يعرف الميراث يعرف الحجب فإنه ال فالذي ال ،تضيع حقوق الوارثين حتى ال وذلك

 .4لغة: المنع والحرمان الحجب

فاألول يسمى  ر،آخبسبب وجود وارث  ،رث كله أو بعضهالمنع من اإل شرعا : الحجب
 .، واآلخر يسمى حجب نقصانوهذا هو مقصود الناظم ،حجب حرمان

ثالثة من الرجال هم الزوج ، على جميع الورثة إاّل على ستة   لحرمان يدخإّن حجب ال    
 الّزوجة والبنت واألّم.هن   واالبن واألب، وثالثة من النساء

 :هم وحجب النقصان يدخل على خمسة    

                                                           

 .32، ص4، جالقاموس المحيط(  4
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ن نزلالزوجان. 4 والمقصود  ،: يحجب الزوج من الّنصف إلى الّربع إن كان للميت ولد وا 
ن نزل.الّزوجة تحجب بالولد الّذكر واألنثى، و   من الربع إلى الّثمن إن كان للميت ولد وا 

ن نزلتحجب من الثلث إلى الّسدس إن كان للميت فرع وارث و  :األم  . 2 أو أكثر من أخ  ،ا 
، ينقصون األم من الثلث إلى الّسدس امن أي جهة كانو فجميع األخوة  ،كان أو أنثى ذكرا  

 التالية: مثل المسألة ،فإنهم ينقصون فرضها ،نحتى ولو لم يكونوا وارثي

خوة ألم ، مات عن أم  .وأب  ،وا 

 6 
 4 أم 6⁄4

 حجب إخوة ألم
 5 أب 

علما  بأنهم محرومون من ، جمع االخوة دلألم السدس لوجو  ،6أصلها من  المسألة    
 حجب نقصان. مهم يحجبون األلكنو  ،بالميراث لوجود األ

 ةيت صلبمن النصف إلى السدس إن كان للميت بن بنتحجب بنت اال :بنبنت اال. 2
 .واحدة

 .دس إن كان للميت أخت شقيقة واحدةحجب من النصف إلى الست   :األخت ألب. 4

حجب ل في ولم يفصّ  ،حجب الحرمان السابقة األبيات اهلل في رحمه الناظم نبيّ لقد     
فذكر من الذين ي حجبون حجب المسألة في باب الفروض وأنصبتهم،  لورود تلك ،الّنقصان
ذكر الجّدات من جميع ثّم  .4فإّنه يحجب باألب بال خالف ،الجّد الّصحيح: حرمان
 ابن :ومن الذين يحجبون حجب حرمان أيضا   باإلجماع،، فإنهّن يسقطن باألّم الجهات

ن نزل بناال  .الّصلبيّ  بنباال وا 
                                                           

 .25، صجماعاإل ،بن المنذرا(  4
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 قال الناظم رحمه اهلل

 روينا  ماـك  األدنى  باألب     بالبنينا      اإلخوة قط ـــــوتس    

 ي ان فيه الجمع والوحدانُ ـس       كيف كانوا    البنين وببني     

 فافهمه على احتياط  بالجد         األم باإلسقاط   ابنويفُضل     

 جمعًا ووحدانًا فقل لي زدني         بناال ات ــــــوبن  وبالبنات    

 

 الشر ح:

وباألبناء  يسقطون باألب فهؤالء : اإلخوة جميعهم،ومن الذين يحجبون حجب حّرمان    
ن نزلو و  أال وهي مسألة اإلخوة ألم مع  ؛واستثنى الناظم مسألة بال خالف بين أهل العلم، اا 

 ،فهي مسألة خالفية اء أو ألباإلخوة االشقّ  ، وأّما4يحجبون بالجد باإلجماع فهؤالء ،ّ الجد
 .فيها الذي وقع بين العلماء لخالفبسط ال على ذكرها سيأتي الناظم

ثم ذكر رحمه اهلل مسألة البنات مع اإلخوة ألّم بأنهّن يسقطن إن و جد للميت بنت أو     
ن نزلت ابنبنت   .ألّن شرط إرث اإلخوة ألم أن يكون الميت كاللة ،وا 

قوله تعالى  ذلكدليل ، 2بكر رضي اهلل عنه من ليس له والد وال ولد قال أبوكما  :الكاللة
ن ﴿ ر أ ة   أ و ك ال ل ة   ي ور ث   ر ج ل   ك ان   و اِ  ل ه   ام  ت   أ و   أ خ   و  ا و اِحد   ف ِلك لِّ  أ خ  ن ه م   ك ان و ا   ف ِإن السُّد س   مِّ

ث ر   ك اء ف ه م   ذ ِلك   ِمن أ ك   .42 النساء ﴾الثُّل ثِ  ِفي ش ر 

                                                           

 .24، صجماعاإل ،بن المنذرا(  4
 .644، ص4، جتفسير ،ابن كثير(  2
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ن نزلت. وأما اإلخوة األشقاء أو      ألب فإنهم يرثون مع وجود البنت وبنت البنت وا 

 :أمثلة تطبيقية

خوة ألمو  ، مات عن أب -4 خوة و  ، ا  خوة ألبو  ، أشقاءا   .أمو   ،ا 

 6 
 5 أب  ع

 حجب إخوة أشقاء
 حجب إخوة ألب 
 حجب إخوة ألم

 4 أم 6⁄1
والباقي  ،هم محجوبون باألبألنّ  ؛شيء لإلخوة وال، لألم السدس ،6المسألة أصلها من    

  .لألب

خوة أشقاء ، مات عن إخوة ألم -2 خوة ألب ، وا   .ابنو   وزوج، ، وا 

 4 
 4 زوج ¼

 حجب حرمان إخوة ألبوين
 حجب حرمان إخوة ألب 
 حجب حرمان إخوة ألم

 2 ابن  ع
  ،بنفهم محجوبون باال ،شيء لهم اإلخوة الللزوج الربع و  ،4المسألة أصلها من     

 .بنوالباقي لال

خوة ، ابن ابنمات عن  -2    .وا 
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 حجب إخوة
 له المال كله ابن ابن ع 

 ه عصبة.ألنّ  ؛بنوكل المال لال بنليس لإلخوة ميراث فهم محجوبون باال  :المسألة    

 :أمثلة على مسألة اإلخوة ألم مع الجد والبنات

خوة ألم ، مات عن جد -4  .وا 

 والمال كّله للجد. باالتفاق،اإلخوة ألم محجوبون حجب حرمان بالجّد  : المسألة   

خوة ألم ، بنتمات عن  -2  .وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وا 

 2 
 4 بنت  ½
 أخ شقيق ع 
 أخت شقيقة ع 

4 

 حجب حرمان إخوة ألم
 ،للبنت النصف والباقي لإلخوة األشقاء للذكر مثل حظ االنثيين ،2المسألة أصلها من     

ن نزلت.ألنّ  ؛وال شيء إلخوة األم  هم محجوبون بالبنت وا 
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 رحمه اهلل: قال الناظم

 فتى  حاز البنات الثلثين يا      يسقطن متى     بنثم بنات اال  

بهن   إذا  إال     على ما ذكروا بناال من ولد   ر       ـــــــالذ ك عص 

 الجهات  من  يدلين بالقرب      ي     ــالالت  األخوات ومثلهن    

 األب البواكيا  أوالد  أسقطن      وافيًا       هنـفرض أخذن  إذا   

ن    وظاهراً  باطنًا  بهن  ـــــــعص         لهن  حاضرًا      يكن أخ  وا 

 

 الشرح:

ن نزلن بناّلتي ي حجبن حجب حرمان بنات االلمن ا     ت افهّن يسقطن بالبن ،وا 
، حاجة لتكملة الثلثين ليس ث ّمةهّن قد ح زن الثلثين فنّ أل إن كّن أكثر من واحدة؛ ،اتالصلبي

دس مع البنت الواحدة حتى يكتمل الثلثان، فإذا اكتمل فتحجب عطى الس  فبنت البنت ت  
عّم لها في  ابنوهي أن يوجد معها أخ لها أو  ،إال في مسألة واحدة حجب حرمان،

 ،بنمع بنت اال بناال ابن ابنك ،أو أن تكون هي فوقه ،بنمع بنت اال بناال ابنك ،درجتها
 .شيئا بنفلواله ما ورثت بنت اال ،المبارك بنفحينئذ يعصبها ويسمى اال

مع األخت الشقيقة إن كانت  بأخت األأيضا : ي حجبون حجب حرمان ومن الذين     
 ،فشرط ميراثها أن تكون معها أخت شقيقة واحدة ، -اثنتان فصاعدا   - أكثر من واحدة

فال تعطى بل تحجب حجب  ،فإذا اكتمل نصيب الشقيقات ،دس تكملة الثلثينفت عطى الس  
 بأن يكون معها أخ ألب أو أكثر فيعصبها وال تسقط. ؛ في مسألة واحدةإال ،حرمان
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 ية:تطبيق أمثلة

 .عمّ و  ، ابنوبنت  وبنت،  ، مات عن بنت -4

 2 
 بنت      

3⁄2  
 بنت      

2 

 حجب ابنبنت 
 4 عم ع 

 ،ألن نصيب البنتين اكتمل ،بنللبنتين الثلثان وال شيء لبنت اال ،2أصلها من  المسألة   
 ه عصبة.ألنّ  ؛والباقي للعم

 .ابن ابنو   ،ابنبنت و  ، بنتو  ، بنتعن مات  -2

 2 
 بنت       

3⁄2 
 بنت       

2 

 ابن ابن ع 
 4 ابنبنت  ع 

عصبها لما  بناال ابنلوال  ، بنللبنتين الثلثان، والباقي ألوالد اال ،2المسألة أصلها من     
 .بنبنت االورثت 

 .ابنوبنت  ، ابن ابن ابنو  ، وبنت  بنت،و  مات عن بنت،  -2
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 2 
 بنت                

 بنت             3⁄2
 بنت                

 

2 

 بناال ابن ابن ع 
 ابنبنت   ع

4 

لما  بناال ابن ابنولوال  ،بنللبنات الثلثان والباقي ألوالد اال ،2المسألة أصلها من     
 .بها وهو أقل منها درجةعصّ وقد ، مع وجود البنات بنورثت بنت اال

 .وعم ، ت ألبأخو  ، ت شقيقةأخو  ، مات عن أخت شقيقة -4
 2 

 ت شقيقةأخ           
3⁄2   

 ت شقيقةأخ           

2 

 حجب حرمان ت ألبأخ 
 4 عم  

تين خألن نصيب األ ،بوال شيء ألخت األ ،لألختين الثلثان ،2المسألة أصلها من    
 .اكتمل والباقي للعم

 وأخت ألب. ، وأخ ألب ، ثالث أخوات شقيقاتعن مات  -5
 2 
 2 تثالث أخوات شقيقا   3⁄2
 أخ ألب  ع   
 أخت ألب  ع   

4 

لوال األخ عصب أخت  ،لألخوات الثلثان والباقي ألخوة األب ،2المسألة أصلها من     
 لما ورثت شيئا. باأل
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 قال الناظم رحمه اهلل:

 من مثله أو فوقه في الن سب    األخ بالمعص ب   ابنوليس    

 

 الشرح:

بأنه ال ، بالتي فوقه، و األخ ببنت األخ ابنألة تعصيب أشار رحمه في هذا البيت بمس    
وأيضا فهّن من ذوي  ،لهنّ  فرضوالسبب أّن بنات األخ ال ، 4وهذا باإلجماع يعصبها
 فهّن من أصحاب السهام المفروضة في كتاب اهلل. بنبخالف بنات اال ،األرحام
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 باب المشر كة أو المش تركة
 قال الناظم رحمه اهلل:

ن تجد زوجًا وأُ      خوًة        م ًا ورثا وا   اـــــــــــــالثلث  لألم   حازوا وا 

خوًة       واستغرقوا المال بفرض الن ُصب   وأِب      ألم   ًا ــأيض وا 

 م  ــــفي الي حجرًا  واجعل أباهم     وأب     كلَّهُم ألم   فاجعلهم     

 

 الشرح:

وهذه من المسائل التي  ببيان مسألة تسّمى بالمشّركة أو المشتركة،شرع رحمه اهلل     
ريث وفق مذهب الشافعي في تو مشى على اهلل والناظم رحمه  ،أختلف فيها أهل العلم

 االخوة ألبوين مع اإلخوة ألم.

خوة ألمّ ، و والمسألة المشتركة: أن يوجد زوج وأم     خوة أشقاء سواء واحد ، ا   أو أكثر،وا 
ألن العصبة يأخذون  ،ولم يبق لألشقاء شيء ،التركة فأصحاب الفروض استغرقوا جميع

ألن بعض أهل العلم شّرك في الميراث وسّميت بالمشتركة:  لم يبق شيء، وهنا ،الباقي
وهو مذهب الشافعي  ،للّذكر مثل حّظ األنثيين ،ألم واإلخوة األشقاء بالسوّية اإلخوةبين 
وبعض أهل  ،وعثمان وزيد الّصحابة رضي اهلل عنهم كعمروهو مروي عن بعض  ،ومالك

ن لم يبقيأخذ فرض همس كل صاحب :بل قالوا ،العلم لم يشّركوا بينهم شيء ألصحاب  ه وا 
 .عباس، وهو قول الحنابلة والحنفّية ابنو  ، مسعود ابنو  ،وهذا مروّي عن علي العصبة،

 



 

84 
 

 :في المشتركة سبب الخالف بين أهل العلمالتفصيل في 

ساووا اإلخوة ألم في القرابة  ،إّن اإلخوة األشقاء :االذين يقولون بالتشريك: قالو  دليل -4
 .في الميراث همفوجب حينئذ أن يساوو  ،فجميعهم يدلون باألمّ فأّمهم واحدة  ،من جهة األم

وال  ،ألّن مرّد  اإلرث للنصوص الّشرعّية من كتاب أو سّنة، إّن هذا ليس بدليل : قولن    
يهم في في القرابة من جهة األم بأن نسو  وال يلزم من تسويتهم ،دليل لقولهم من الوحيين

خوة أشقاء ، بنت  :ت عنأن توجد مسألة ما :ذلكودليل  ،اإلرث خوة ألمّ  ، وا   .وا 

للبنت الّنصف، وال شيء إلخوة األم فهم محجوبون بالبنت، والباقي لإلخوة  :فالمسألة
 مرّد الميراث للنصوص الواضحة التي ال إشكال فيها. فإذا   ، هم عصبةألنّ  ؛األشقاء

الّنص ظاهر في توريث أخوة إّن : قالوا :أدلة الفريق الثاني الذين يقولون بعدم التشريك -2
ن ﴿لقول اهلل تعالى  ،األم نصيبهم من غير تنقيص ر أ ة   أ و ك ال ل ة   ي ور ث   ر ج ل   ك ان   و اِ  ل ه   ام   و 

ت   أ و   أ خ   ا و اِحد   ف ِلك لِّ  أ خ  ن ه م  ث ر   ك ان و ا   ف ِإن السُّد س   مِّ ك اء ف ه م   ذ ِلك   ِمن أ ك   ﴾الثُّل ثِ  ِفي ش ر 
، فمن 1"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر":  قول الرسول ، و  42النساء
ثّم إّن اإلخوة األشقاء هم عصبة يأخذون  ،كهم فهو لم يعط كّل صاحب فرض حقهشرّ 

 شيء.لهم وفي هذه المسألة لم يبق  ،الباقي

 والراجح في تلك المسألة هو هذا  القول واهلل أعلم.     

 ية:أمثلة تطبيق

خوة ألمّ و  ، وأمّ  ، عن زوج تمات -4 خوة أشقاء ، ا   .وا 
 
 

                                                           

 .سبق تخريجه(  4



 

85 
 

 6 
 2 زوج  ½

 4 أم  6⁄4
إخوة ألم )تشريك بينهم للذكر مثل  3⁄4 

 حظ األنثيين(
 إخوة أشقاء  ع

2 

لألخوة بالتشريك للذكر مثل للزوج النصف ولألم السدس والباقي  ،6المسألة أصلها من    
 نثيين.حظ األ

 :فهو كما يلي مذهب من ال يرى التشريكالحل على أما    

 6  
 2 زوج ½

 4 أم 6⁄4

 2 إخوة ألم 3⁄4
 لم يبق منها شيءال شيء ألن التركة  إخوة أشقاءع 

وال شيء  ،سدس وإلخوة األم الثلث، للزوج النصف ولألم ال6المسألة أصلها من     
ألّن أصحاب الفروض قد ، فهم عصبة يأخذون الباقي وال باقي هنا ،ة االشقاءو لإلخ

 التركة بكاملها. ااستغرقو 
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 باب ميراث الجد  واإلخوة )ألبوين أو ألب(
 قال الناظم رحمه اهلل:

 اــوعدن إذ   واإلخوة في الجد      ــا    أردن  بما  اآلن  ونبتدي    

 جمع حواشي الكلمات جمعافألق نحو ما أقول الس معا        وأ    

 

 :الش رح

األشقاء أو ألب، هذه  وضيح مسألة الجّد مع اإلخوةشرع في ت قد  إّن الناظم رحمه اهلل    
الصحابة ومن بعدهم المسألة من المسائل التي قد حدث فيها الخالف بين أهل العلم من 

 ،وال حظ لهم من اإلرث ،بون بالجدّ جفريق منهم يرى أّن جميع اإلخوة ي ح من أهل العلم،
عامل معاملة األخ الشقيق أو بل يقاسمهم وي ،والفريق اآلخر رأى أّن الجّد ال يسقطهم

ليك تفصيل الخالف بين أهل العلم: ألب،  وا 

 الفريق األول الذين يسقطون اإلخوة بالجد  وأدلتهم: 

 ابنعباس و  ابنكأبي بكر و  اهلل ل هذا الرأي مروي عن بعض أصحاب رسو  إنّ     
 ، وأدلتهم هي:وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اهلل ،عمر رضي اهلل عنهم جميعا  

، ومعلوم أّن 1"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجل ذكر: " قول النبي .4
األب في قرابة والجد يشترك مع  ،جهة األبوة مقدمة على جهة اإلخوة في التعصيب

 .اإليالد فهو كاألب

                                                           

 .سبق تخريجه(  4
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ي حجبون باألب  ، بينما األخوة واألخواتي حجب حجب حرمان إال باألبأّن الجد ال  .2
ن نزل. بنواال  وا 

كما أتّمها على أبويك من قبل ﴿ تعالى اهلل لكما في قو  ،ن سّمى الجّد أبا  إّن القرآ .2
 .66 يوسف ﴾سحاقإبراهيم وا  

وأّما اإلخوة فيرثون بالتعصيب إن  ،يرث فرضا  وتعصيبا  كاألب القياس: حيث إّن الجدّ  .4
الجد فالقياس أيضا  أن يقوم  ،عند فقده بنيقوم مقام اال بناال ابنفكما أّن ذكورا  فقط،  اكانو 

 .4مقام األب عند فقده

 :وأدلتهمالفريق الثاني الذين ال يحجبون اإلخوة بالجد 

وأخذ به األئمة الثالثة سوى أبي  ،هذا القول مروي عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه    
فال داعي لحجب  ،األشقاء أو ألب يدلون كلهم باألب ةأّن الجّد واإلخو  ، ودليلهمحنيفة
والناظم رحمه اهلل مشى على وفق مذهب أصحابه من خوة ما دام أّنهم في درجة واحدة، اإل

 الشافعّية.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .416، ص22، جالمبسوط ،سرخسيال(  4
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 حاالت الجد  مع اإلخوةباب 
 قال الناظم رحمه اهلل:

 يـــــــــــأنبيك عنهن  على الت وال      وال ــواعلم بأن  الجد  ذو أح    

 م عليه باألذى ــــــــلم ت ُعِد الق س إذا        فيهن   م اإلخوة ــيقاس    

 مة عنه نازالً ــــــإن كان بالقس ــــــاًل       كام  ثلثاً  يأخذ  فتارة     

 فاقنع بإيضاحي عن استفهام  إن لم يكن هناك ذو سهام         

 واألرزاق ذوي الفروض   بعد   ي     ــالباق ثلث   يأخذُ   وتارة    

 ةــــــتنقصه عن ذاك بالمزاحم  هذا إذا ما كانت المقاسمة         

 لس عنه نازال بحاـــــــــــــــــــــوليالمال         سدس  يأخذ وتارة     

                                                      

 :الشرح

 ، وله حالتان ،بّين رحمه اهلل في هذه األبيات أحوال الجد بالنسبة إلرثه مع اإلخوة    
ج والزوجة والبنت واألم وما شابه، ال يكون معهم صاحب سهم كالزو ن أ األولى: حالةال
 والبنت وهكذا. مأن يوجد معهم صاحب سهم كالزوجة والزوج واأل :الحالة الثانيةو 

 :تفصيل الحالة األولى )الجد مع اإلخوة فقط(
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ّما ثلث جميع المال، إّما مقاسمةي عطى الجّد في هذه الحالة      فالجد يأخذ األفضل ، وا 
ن كان ثلث جميع المال أفضل ،إن كانت المقاسمة أفضل أخذ بالمقاسمةف، له   .أخذه له وا 

: أّنه يعامل معاملة األخ الشقيق ويأخذ مع الشقيقة للذكر مثل حظ المقاسمةومعنى     
 .األنثيين

 :هي تكون المقاسمة أفضل للجّد في خمسة أمور     

 .جّد، وأخت شقيقة. 4

 وأختان شقيقتان. جّد،. 2

 .وثالث أخوات شقيقات ،جدّ . 2

 .جّد، وأخ شقيق. 4

 .وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، جدّ . 5

 :أمثلة تطبيقية

 .وأخت شقيقة ، مات عن جدّ  -4

 2 
 جدّ  ع 

 أخت شقيقة
2 
4 

 .والباقي لألخت فالمقاسمة أفضل لهللجد الثلثان  ،2المسألة أصلها من     

 .مات عن جد، وأختين شقيقتين -2
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 4 
 2 جدّ  ع 

 2 نأختان شقيقتا
للجد الثلثان وهو أفضل له بالمقاسمة من ثلث جميع المال  ،4المسألة أصلها من     

 .والباقي لألختين

 .وثالث أخوات شقيقات ، مات عن جدّ  -2

 5 
 2 جد 

 2 ثالث أخوات شقيقات
 للجد خمسي المال والمقاسمة أفضل له والباقي لألخوات.، 5أصلها من  المسألة    

 .وأخ شقيق ، مات عن جد -4

 2 
 4 جد ع 
 4 أخ  ع

والمقاسمة  ،المال مناصفة بينهماف، شقيق عصبةال خالجد واأل ،2المسألة أصلها من     
 للجد أفضل له من ثلث جميع المال.

 .وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، مات عن جد -5

 5 
 2 جد ع 
 2 أخ  ع 
 4 أخت  ع 
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للجد خمسي المال وهو أفضل له بالمقاسمة والباقي لألخ  ،5المسألة أصلها من    
  .واألخت

  هي: تستوي المقاسمة والثلث للجد في ثالثة أمورو     

 .وأخوان شقيقان ، جدّ . 4

 .جّد ، وأربع أخوات شقيقات. 2

 .وأخ شقيق، وأختان شقيقتان ، جدّ . 2

 أمثلة تطبيقية:

 .وأخوين شقيقين ، مات عن جدّ  -4

 2 
 4 جدّ 

 4 أخ شقيق

 
 أخ شقيق

4 

  .للجد الثلث استوت له المقاسمة وثلث المال ولألخوين الباقي ،2المسألة أصلها من     

 .وأربع أخوات شقيقات ، مات عن جدّ  -2

 6 
 2 جد

 4 أربع أخوات
ثلث جميع المال والباقي  للجّد سدسي المال وهو يساوي نصيبه ،6المسألة أصلها من     

 .لألخوات
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 .وأختان شقيقتان ، وأخ شقيق ، مات عن جدّ  -2

 6 
 2 جدّ 

 2 أخ شقيق
 2 أختان شقيقتان

 .للجد سدسّي المال وهو سيان للجد والباقي لألخوة ،6المسألة أصلها من    

 عدا الصور الثمانّية التي تّم ذكرها وتفصيلها ،يكون ثلث جميع المال أفضل للجدّ و     
في حالة أّن  ،للجد ثلث جميع المال من مقاسمة اإلخوة يكون األفضلسابقا ، حيث 

إن كان بالقسمة عنه نازال،  :وهذا هو معنى قول الناظم ،المقاسمة تنقصه عن الثلث
 .نقصه عن الثلثال أن يأخذ بالمقاسمة التي ت   ،للجد أن يأخذ ثلث جميع المال فاألحظّ 

 .أخوات شقيقات وخمس  ،ّ مات عن جد :مثال

 2 
 4 جد 
 2 أخوات شقيقات خمس 3⁄2

فإرثه بالثلث خير له  ،لألخوات الثلثان وللجد الباقي وهو الثلث ،2المسألة أصلها من     
 مقاسمته األخوات.من 

 :أن يوجد مع الجد واإلخوة صاحب فرض :تفصيل الحالة الثانية

شابه ففي ، كالزوج والزوجة واألم والبنت وما سهمإذا كان مع الجد واإلخوة صاحب     
 : ر الثالثة وهيو تلك الحالة يأخذ أفضل األم

 .مقاسمة (4
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 .ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض (2
 سدس جميع المال. (2

فإذا نقص  ،: الجّد في جميع حاالته ال ينقص عن سدسه المفروض له بال خالفتنبيه
ِرم ا  .إلخوة من اإلرث باتفاق أهل العلمح 

ذا اجتمع مع الجّد واإلخوة صاحب و      ثم بعد  ،ما ي عطى أصحاب الفرضفأول  ،فرضا 
، وما بقي بعد الجد فيكون ننظر فما بقي من الميراث ما هو األفضل للجّد فنعطي ه ذلك

 لإلخوة واألخوات.

 :أمثلة تطبيقية

 .وأخ شقيق ، وجدّ  ، عن زوج تمثال على المقاسمة: مات -4

 2 
 4 زوج ½
 ¼ جدّ 

 ¼ أخ شقيق
للجد  ،والباقي بعد صاحب الفرض النصف ،للزوج النصف ،2المسألة أصلها من     

 .، فالمقاسمة أفضل للجدنصفه والنصف اآلخر لألخ

 .وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وجدّ  ، مثال عل ثلث الباقي: مات عن أمّ  -2

 6  
 4 أمّ  6⁄4

 ثلث الباقي جدّ 
 نأخوان شقيقا

 األنثيينوالباقي للذكر مثل حظ  نشقيقتا نأختا
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للجد ثلثه والباقي لألخوة للذكر  ،سهمأ 5، لألم السدس والباقي 6المسألة أصلها من     
 مثل حظ األنثيين.

 .وثالث أخوات شقيقات ، وجّدة ، وجدّ  ، مات عن بنت مثال على سدس جميع المال: -2

 6 
 2 بنت ½

 4 جّدة 6⁄4
 سدس جميع المال 1 جدّ 

  4 ثالث أخوات شقيقات
وللجد سدس جميع المال  ، وللجدة السدس ، للبنت النصف ،6المسألة أصلها من    

ه بالمقاسمة ينزل نصيبه ألنّ  ؛، فسدس جميع المال أفضل له من المقاسمةوالباقي لألخوات
 السدس المفروض له.من 
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 رحمه اهلل: الناظم قال

 مثل أخ في سهمه والحكم  وهو مع اإلناث عند القسم           

 يصحبها  المال  ثلث  بل   ــا       يجبه فال  األم   مع إال     

 

 الشرح:

ألن الجّد  ،حكم الجّد مع األخوات الشقيقات أو ألب مثل حكم األخ الشقيق معهنّ     
فيأخذ الجّد مع األخوات للذكر مثل جظ األنثيين  ،بباأل يدلون كلهم واإلخوة واألخوات

إن كانت معه  خبأن األ ،ولكّنه يختلف عن األخ الشقيق المعصب ،كاألخوة مع األخوات
وأّما  ،فإنهم يحجبون األم من الثلث إلى السدس حجب نقصانأخت أو أكثر أو أخ شقيق 

فال  ،من الثلث إلى السدس مالجّد في هذه المسألة إن وجد معه أخ أو أخت فال يحجب األ
ها كامال ، وهكذا حكم الجد مع األخوات بل تأخذ األّم ثلث ،يحسب الجد على األم بأنه أخ

 .ألب
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خوة األب مع الجد  إذا اجتمع اإلباب   خوة األشقاء وا 
 : رحمه اهلل الناظم قال

 واحسب بني األب لدى األعداد        وارفض بني األم  مع األجداد  

 فيهم عند فقد الجد    العد          حكمك  بعد اإلخوة  واحكم على   

 

 الش رح:

نوع واحد من اإلخوة في المسألة مع  بإفرادما تقدم من أحكام الجّد يتعلق فقط  إّن كل    
إذا أنه  ذلكالحكم في إخوة ألب فقط، و  الجّد، كأن يوجد مع الجد إخوة اشقاء فقط أو

 مع أّنهم ال ،إلخوة ألب على الجدّ فالحكم أن ي حسب او ألب مع الجّد أاجتمع إخوة أشقاء 
ويأخذ األخ الشقيق نصيب األخ ، في حسبون عليه إضرارا  به، يرثون بوجود اإلخوة األشقاء

 ألب.

  .وأخ ألب  أخ شقيق،و  ، مات عن جد: مثال

 2 
 4 جد

 بنصيبه ونصيب األخ أل 2 أخ شقيق
 الشقيقمحجوب باألخ  أخ ألب

للجد الثلث مقاسمة ولألخ الشقيق الثلثان نصيبه ونصيب األخ  ،2المسألة أصلها من     
 ألب.
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ي حجبون بالجد حجب حرمان  مفه ،ثم ذكر رحمه اهلل حكم اإلخوة ألم مع الجد     
 .باالتفاق
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 باب األكدري ة
 رحمه اهلل: قال الناظم

 كًملها  ألةـــــــــــــــــــــمس  عدا فيما    واألخت ال فرض مع الجد لها      

م  فخي فاعلم وأم   وهما  تمامهــــــــــــا           زوج   هاــــــــــــــــــأم ة ُعال 

 ري ةـــــــــــــــــــح تعرفها  بأن   باألكدري ة         وهي اح ـــــيا ص ُتعرف  

 بالفروض الُمجملة ن صف لها والسدس        له حتى تعولفيفرض ال 

 كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه      يعودان إلى  المقاســــمة    ثم   

 

 الش رح:

إن لم ينقص فرضه  ،بين الناظم رحمه اهلل فيما مضى بأّن اإلخوة يفرض لهم مع الجدّ     
إال في مسألة واحدة تسّمى  باالتفاق،فإن نقص عن السدس ي حرم اإلخوة  ،عن السدس
ومذهب زيد رضي اهلل عنه أّن الجّد إذا لم  ،فيفرض لألخت مع الجد وال ت حجب ،باألكدرّية
ن نقص ح جبت ،نصيبه عن السدس المفروض له ترث األختينقص  ولكّنه خالف  ،وا 
 مالك والشافعي.وهذا مذهب  ،بأّنها ال ت حجب قاعدته

الباقي وهو  أّن األم لها الثلث وللزوج النصف وللجد :فالمسألة على قاعدته األولى    
خت النصف أللفرض وأما حكم المسألة على خالف قاعدته ف السدس وال شيء لألخت،

وأعال المسألة من ستة إلى تسعة ثم ضم سهام األخت إلى الجد وقسم  ،وللجد السدس
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حت المسألة لسبعة وعشرين فكان للزوج  ،األنثيينالسهام بينهما للذكر مثل حظ   2ثم ص حِّ
 سهام. 4سهام ولألخت الشقيقة  1سهام وللجد  6سهام ولألم 

 23 عولّية2 6 
تصحيح 
 المسألة

 2 2 2 زوج ½

 6 2 2 أم 3⁄4

 1 4 4 جد 6⁄1
 4 2 2 أخت شقيقة ½

اسهم ولألم سهمان وللجد  2للزوج  ،المسألة أصلها من ستة ثم عالت إلى تسعة    
نصيبهم ال ينقسم عليهم فال بّد من تصحيح  ،للذكر مثل حظ االنثيينواألخت أربعة أسهم 

 .4ولألخت  1وللجد  6ولألم  2فيكون للزوج  23المسألة إلى 

 سوف تأتي أحكام مسائل العول وتصحيح المسائل في األبيات القادمة.: تنبيه

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 باب الحساب 
 رحمه اهلل: الناظم قال

ن      وابــــــــلتهدي به إل ــــــــــاب         الحس  معرفة  ترد وا   ى الص 

 وتعلم التصحيح والتأصيال  والتفصيال        مة ــــــــالقس وتعرف     

 وال تكن عن حفظها بذاهل    فاستخرج األصول في المسائل         

 تعول   قد  منهن   الثة ــــــثأصول           بعةــــــــــــــــــــــــس فإن هن      

 وال انثالم تمام          ال عول يعروها  عةــــــــــــــــــــــــــأرب وبعدها     

 

 الشرح:

، أال لة تتعلق بأصول المسائل من حيث تصحيحهاّين رحمه اهلل في تلك األبيات مسأب    
ليك التعريف. ،والتي هي زيادة سهام الورثة على جميع التركة ،العولّياتلة وهي مسأ  وا 

 .4والزيادة والجور : الرفعله معان كثيرة منها : لغة العول

زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من األصل عند ازدحام الفروض  اصطالحا : العول
 .2ومن الزمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم ،عليه

                                                           

 .224، باب عول، صمختار الصحاح(  4
 .464، صالتعريفات ،لجرجاني( ا 2
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 ،وهو أربعة نوع ال يدخله العول :نوعان بأنها رحمه اهلل أصول المسائلالناظم بّين  لقد    
واألربعة  ،عشر واالثنا ،الستة :وهو ثالثة أصول - وهذا هو المقصود -ونوع يدخله 

 وما سواهّن ال تعول. ،والعشرون

أصحاب أن تجعل أصل المسألة من مجموع هي  طريقة حل المسائل العولّيةو     
 السهام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 :اهلل قال الناظم رحمه

 والربع من اثني عشرا والثلث    من ستة أسهم ُيرى    فالس دس  

ادق فيه الحدس  ه ــــفأصلـ دس      سـوالث من إن ضم  إليه ال    الص 

ـــــــالُحس  يعرفهاـــــــــــــرونا      عش يتبعها  أربعٌة     أجمعونا  ابـــ 

 تعول  هاـــــــــــإن كثرت  فروضــــــــــــــول      األص الثالثُة  فهذه   

 تهرهــمش معروفة  صورة  في ــــره       العش الستة ِعقد   فتبلغ  

 إفرادًا إلى سبع عشر في العول   باألثر      تليها  يـــوتلحق الت  

 ولـــــــــــأق  بما فاعمل  بُثمنه يعول          قد ث ـــــالثال  والعدد  

 

 :الشرح

ذكره الناظم  إّن المسائل التي تعول على ما، فالتفصيل في المسائل التي تعولثم يأتي     
بّين رحمه اهلل أّن ، فقد عشر واألربعة والعشرون واالثناالستة  :رحمه اهلل هي ثالثة أصول

، 3أي تعول إلى  ،متتابعة بعّد فردّي وزوجيّ  ة التي أصلها سته تعول إلى عشرةالمسأل
ومسألة ، 43 ، 45، 42عشر تعول وترا  أي إلى  االثنيومسألة ، 46و ، 2و ، 1و

وي بأّن عليا  رضي اهلل عنه قضى  ، فقدوتسّمى المنبرّية ،23األربعة والعشرين تعول إلى  ر 
 بها وهو على منبره.

 األمثلة العملي ة على عول الستة:
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 .أخت ألبو  أخت شقيقة، و  ، ماتت عن زوج -4

 6 3 
 2 2 زوج ½
 2 2 شقيقة ½

 4 4 أخت ألب 6⁄1
للزوج  ،ثّم عالت إلى سبعة ألن السهام أكثر من أصل المسألة ،6المسألة أصلها من     

 النصف ولألخت الشقيقة النصف وألخت األب السدس تكملة الثلثين.

 .وأخت ألم ، وأختين شقيقتين ، عن زوج تمات -2

 6 1 
 2 2 زوج ½

 4 4 قيقتانن شأختا 3⁄2

 4 4 أخت ألم 6⁄4
 مللزوج النصف ولألختين الثلثان وألخت األ ،1وعالت ل  ،6المسألة أصلها من     

 .السدس

خوة ألم  ،وشقيقتين ، ماتت عن زوج -2  .وا 

 6 2 
 2 2 زوج ½

 4 4 نشقيقتا 3⁄2

 2 2 إخوة ألم 3⁄4
 .للزوج النصف ولألختين الثلثان وألخوة األم الثلث 2عالت ل  ،6أصلها من المسألة      

 .أمّ و  ، أخوة ألمو  ، وأخت ألب ، ماتت عن زوج -4
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 6 46 
 2 2 زوج ½
 2 2 أخت ألب ½

 2 2 إخوة ألم 3⁄4

 4 4 أم 6⁄4
 مالنصف وألخوة األ بللزوج النصف وألخت األ 46ل  تالع ،6المسألة أصلها من     

 الثلث ولألم السدس.

 :(11و 11و 11عشر)تعول إلى  االثنيأمثلة على عول 

 .وأم  ،وشقيقتين  ،مات عن زوجة -4

 42 42 
 2 2 زوجة ¼

 1 1 نشقيقتا 3⁄2

 2 2 أم 6⁄4
 للزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان ولألم السدس. 42عالت إلى  ،42المسألة أصلها من     

خوة ألم ، وأختين ألب ، مات عن زوجة -2  .وا 

 42 45 
 2 2 زوجة ¼

 1 1 ن ألبأختا 3⁄2

 4 4 إخوة ألم 3⁄4
للزوجة الربع ولألختين الثلثان وألخوة األم  45عالت إلى  ،42المسألة أصلها من     
 .الثلث
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خوة ألم ، وأخت شقيقة ، وأخت شقيقة ، مات عن زوجة -2   .وأم ، وا 

 42 43 
 2 2 زوجة ¼

 1 1 نأختا 3⁄2

 4 4 إخوة ألم 3⁄4

 2 2 أمّ  6⁄4
للزوجة الربع ولألختين الثلثان وألخوة األم  43عالت إلى  ،42المسألة أصلها من     

 الثلث ولألم السدس.

 :أمثلة على عول األربعة وعشرين

 .وأمّ  ، وأب  ،وبنتين  ،مات عن زوجة -4

 24 23 
 2 2 زوجة 8⁄4

 46 46 نبنتا 3⁄2

 4 4 أب 6⁄4

 4 4 أم 6⁄4
للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ولألب السدس  23عالت إلى  ،24المسألة أصلها من     

 ولألم السدس.
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 : ظم رحمه اهللاقال الن

 انــــــاثن حكمهم  أصلهما في     والن صف والباقي أو الن صفان      

 نونــــــــــمس والر بع  من أربعة ــــــــــــون        ثالثة يك والث لث من   

 الثةـــــــــــــفهذه هي األصول الث   ة     ــــوالثمن إن كان فمن ثماني  

 ثم اسلك التصحيح فيها فاسلم   ـــــــــــــــــم     فاعل  ال يدخل عليها  

ن تكن من أصلها تص    اب ربحــــــــتطويل الحس فترك  حُّ        ــــــوا 

 هاـــــــــــمكمُّاًل أو عائاًل من عول     أعط كالًّ سهمه من أصلها    ف  

 

 الشرح:

ذكر أصول ، شرع في رحمه اهلل من ذكر أصول المسائل التي تعول لّما انتهى    
فكل  ،ها لتفصيال  وضع رحمه اهلل ثّم  ،وهي أربعة أصول فقط ،تعول المسائل التي ال

أو نصف ونصف كزوج  ،ألصحاب العصبات كزوج وعمّ فيها الّنصف وما بقي مسألة 
وكّل مسألة فيها الثلث وما بقي للعصبة ، فالمسألة أصلها من اثنين، وأخت شقيقة أو ألب

 ، كأّم وعّم أو ثلثان وما بقي كبنتين وعّم أو ثلث وثلثان كأختين ألم وأختين ألبوين أو ألب
 أو ربع ونصف، ابنكزوج و  ،قي للعصبةوكّل مسألة فيها الّربع وما بفأصلها من ثالثة، 

أو ثمن  ابنوكّل مسألة فيها الّثمن وما بقي كزوجة و كزوج وبنت وعّم فأصله من أربعة، 
 .وجة وبنت وعّم فأصلها من ثمانيةونصف كز 
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السهام على أصحابها دون الحاجة  انقسامثم ذكر رحمه اهلل في آخر األبيات مسألة     
 ئل التي يحتاجها الفرضّي في حسابوهذه المسألة من أهّم المسا ،إلى حساب الضرب

إن كانت السهام منقسمة فال حاجة لتطويل ات آتية، فوسيأتي تفصيلها في أبي ،الميراث
 .فهي منقسمة بذاتها ذلكالمسائل وتكّلف في 
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 باب السهام أو باب تصحيح مسائل الفروض
 : قال الناظم رحمه اهلل

ن تر الس هام لي    على ذوي الميراث فاتبع ما رسم    ست تنقسم    ـــــــــــــوا 

 يجانبك الز لل  بالوفق  والض رب   في العمل    االختصارواطلب طريق   

 واضربه في األصل فأنت الحاذقق       ــــــــــــواردد إلى الوفق الذي يواف  

 الِمرا  واطرح  سبيل الحقًا واحدًا أو أكثرا       فاتبع ـــــــــــإن كان جنس  

ن تر الكس    الن اس   د ــــــــعن فإن ها في الحكم    ر على أجناس     ـــــــــــوا 

 كامــــــــــــالماهر في األح ام        يعرفها ــــــــــــــــــــــُتحصر في أربعة أقس  

 بـــــــــــــــــــــوبعده موافٌق   مصاح ُب      ـــــــــــــــــــــمماثٌل من بعده مناس  

 بين الزائداـــــــــــــــــوخذ من الُمناس   دا    ــــــــــــــفخذ من المتماثلين واح  

 لك بذاك أنهج  الط رائقــــــــــــواس  ق      ــــــــــــــــــــالوف جميع  واضرب   

 ي وال تدهنـــــــــواضربه في الثان  ن      ــــــــــالعدد المباي جميع  وخذ   

 هـــــــــــــــــعن  تزيغ   واحذر ُهديت    هم فاحفظنه   ـــــــــــــــفذاك ُجزء الس    

 تحص ال وما   وأحص ما انضم   واضربه في األصل الذي تأص ال       

 ـــــحـــــــــــــــيعرفه األعجم والفصي       صحيحُ   إذاً  ُم ـفالق س واقسمه   



 

119 
 

 الشرح:

شرع الناظم رحمه في بيان وتأصيل مسألة مهّمة من مسائل الفرائض التي يحتاجها     
من خاللها التي بهذه المسألة  االعتناءفيجب  ،طالب علم الفرائض والمتخصص بهذا الفن

 .نقصان ن التركة من غير زيادة واليأخذ الوارث نصيبه م

 سواءكانت السهام ال تنقسم على أصحابها  اظم رحمه بّين في هذه األبيات إنإن الن    
ذكر قواعد  ألهل العلم من الفرضيين كيف ف، من جنس واحد أو أكثر من جنس اكانو 

، ، والحاجة لهذا البابيتعاملون مع تلك المسائل من خالل طرق تصحيح أصولها وسهامها
نما ال بّد من أعداد صحيحة ت قسم  عل أصحابها بدون كون أهل العلم ال يقبلون الكسور وا 

ا فال بد من التفصيل هولتذليل تلك األبيات حتى يسه ل على الطالب فهمزيادة وال نقصان، 
 والتأصيل، أوال  ال بّد من معرفة معنى أصل المسألة وتعريف معنى الّتصحيح.

 من سهام الورثة بدون كسر. استخراجههو تحصيل أقّل عدد يمكن  :أصل المسألة تعريف

هل كّلهم عصبات  ال بّد من معرفة الورثة ابتداء ، من أجل معرفة أصول المسائل :تنبيه
 أم أّنهم أصحاب عصبات وفروض؟، أو أصحاب فروض فقط

 التفصيل مع التمثيل:

 .فأصل المسألة من عدد رؤوسهم ،ذكور فقط عصباتإن كان في المسألة  -4

 ين.ابنمثال: مات عن 

 2 
 4 ابن
 4 ابن

 المال مناصفة بينهم.، رؤوسهمعدد  ،2أصلها من  المسألة
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ناث فقط -1  فأصل المسألة من عدد رؤوسهم ،إن كان في المسألة عصبات ذكور وا 
 .، فيحسب الذكر اثنين مع األنثىللذكر مثل حظ األنثيين

 وبنت. ابنمات عن  مثال:

 2 
 2 ابن
 4 بنت

 .الثلثان وللبنت الثلث بنوهو عدد رؤوسهم لال ،2المسألة أصلها من     

ن كان في فرض من جنس واحد أو أكثر من جنس، و  إن كان في المسألة أصحاب -2 ا 
ففرض الثلث أصل مسألته  ،المسألة صاحب فرض واحد فقط فالمسألة من مخرج فرضه

 وهكذا فقس. 4والربع من  ،2من 

ن كان في المسألة أكثر من فرض فالمسألة أصلها من المضاعف المشترك األكبر     ، وا 
هنالك قاعدة  ،المضاعف المشترك األكبر أصل المسألة في استخراجمعرفة لتسهيل و 

 .، وحصرها أهل العلم في نوعينذلك ةمعرفالعلم ل على طالب ت سهّ 

  .والثمن ، والربع ، الّنصف: الّنوع األول. 4

 والسدس. ، الثلثان، والثلث النوع الثاني: .2

ن كانت المسألة فيها مخرجان أو أكثر من نوع واحدو      في كتفى بالمضاعف المشترك  ،ا 
خرج من النوع لما لمسألة من أربع وهكذا فقس إن كانفأصل ا ،كالنصف والربع ،األكبر

 .الثاني فقط

ِن اختلط و       النوع األول بالنوع الثاني فاتبع ما يلي:ا 
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  إن اختلط النصف وهو من النوع األول مع النوع الثاني بأي مخرج منه فحكم
 .6المسألة مخرجها من 

  42إن اختلط الربع مع أي نوع من الثاني فالمسألة أصلها من. 
  24إن اختلط الثمن مع أي نوع من الثاني فالمسألة أصلها من. 

 .ع طالب العلم معرفة أصول المسائليستطي ةالطريقبهذه و     
 

المقّدرة ألصحابها ال تقبل هو أن تكون الّسهام  :تعريف معنى تصحيح المسائل
ال تقبل  ،عليهم، قسمة صحيحة، فحينئذ ال بّد من تعديل الّسهام بأرقام صحيحة القسمة
 .نقص وال زيادة صاحب سهم من غير وت ضرب بأصل المسألة وبعدها يأخذ كلّ  ، الكسر
عدد نوع يتعلق ب :نوعين من أنواع التصحيحفي أبياته  الناظم رحمه اهللوقد ذكر     

والنوع الثاني من التصحيح  ،رؤوس الفريق وسهامهم بحيث إّن سهامهم ال تنقسم عليهم
امهم أو بين عدد الرؤوس وسهن صحيح المسائل بيولت ،يتعلق بأكثر من جنس من الفرقاء

ح أصول حوالرؤوس ال بد من معرفة الموافقة والتداخل والمماثلة والتباين لكي تصالرؤوس 
بّد أوال  من تعريف تلك  ولهذا ال، وفق منهج أهل العلم من الفرضيين المسائل على
 المصطلحات.

مع  4مثل  ،تساوي األعداد بعضها بعضا  فال يزيد أحدها على اآلخرهو : الماثلتعريف 
 األربعة وهكذا فقس.

هو انقسام العدد األكبر على العدد األصغر وهو أن يكون عندنا عددان  :التداخلتعريف 
ألّن ، يقبل العدد األكبر القسمة على العدد األصغر قسمة صحيحة من غير كسر

لكي يتحّصل كّل صاحب  الفرضيين ال يقبلون أن يكون في المسائل إال أعدادا  صحيحة
الثمانية تقبل القسمة على أربعة إذا  بينهما  4مع  1ومثال التداخل  ،فرض فرضه بالعدل

 تداخل وعلى هذا فقس.
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هو أّن العددين ال يقسم أحدهما على اآلخر ثّم نأتي بعدد مشترك بينهما التوافق: تعريف 
ر إال أن نأتي عدد مشترك ينقسم على اآلخ كالهما ال 1مع  6مثل ، خارج عن العددين

 م العدد.ذلكويسّمى الوفق أي أّنهما توافقا على  2حي يقسمان عليه وهذا العدد هو 
 وال موافقة بينهما آلخرن ال يقبل أحدهما أن ينقسم على اهو أّن العددي :التباين تعريف

 .وال يتداخالن
 

 : تفصيل مسألة التصحيح
يتعلق بين عدد الرؤوس  : األول نوعالإّن المسائل التي تحتاج للتصحيح نوعان:     

 بين أعداد الرؤوس والرؤوس من أجناس متنوعة. الثانينوع الو  ،وسهامهم
 وهو ثالثة أصول: : الن وع األول

كّل فريق من الورثة منقسمة على عدد رؤوس الفريق من  أن تكون سهاماألصل األول: 
 غير تصحيح وال ضرب.

 .وأمّ  ، وأب ، مات عن أربع بناتمثال: 
 6 
2⁄

 4  بنت 2
 4 بنت 
 4 بنت 
 4 بنت 
6⁄

 4 أم 4
6⁄

 4 أب 4
 ، أسهم لكل بنت سهم واحد ولألم سهم ولألب سهم 4للبنات  ،6المسألة أصلها من     

ألّن السهام مماثلة  ،فالسهام منقسمة على عدد رؤوس البنات من غير تصحيح للمسألة
 لعدد الرؤوس.



 

113 
 

ولكن يوجد بين  ،أن يكون عدد رؤوس فريق من الورثة أكثر من سهامهم :األصل الثاني
فحكم المسألة أن تضرب وفق رؤوسهم في أصل  ،عدد رؤوسهم وعدد السهام موافقة

ثّم تضرب هذا الوفق أيضا  في جميع  ،ضرب أصل  المسألةالثّم تجعل حاصل  ،المسألة
 .سهام الورثة

 .أخ شقيقو  ، بنت 42و  ،مات عن زوجة مثال:
 بعد التصحيح 32 24 
2⁄

 اسهم 4لكل بنت  41 46 بنت 42   2
1⁄

 2 2 زوجة   4
 45 5 ع   أخ شقيق

لكن أسهم  ،سهما  ولألخ الباقي 46أسهم وللبنات  2للزوجة  ،24المسألة أصلها من     
فيوجد بين عدد  ،فالبّد من تصحيح مسألة البنات ،البنات ال تنقسم على عدد رؤوسهنّ 

ليك طريقة الحّل في إيجاد الوفق ،رؤوسهّن وسهامهّن موافقة  : وا 
 الوفق 4 الوفق 2

 سو عدد الرؤ 
42 

 عدد السهام
 { ا4يتوافقان في } 46

فيضرب في أصل المسألة ثّم  2( ووفق عدد الرؤوس 4يتوافقان كليهما في األربعة )    
 بعد تصحيحها أصل المسألة 32 =24×2 : في السهام

 2 نصيب الزوجة= 2×2               
 أسهم 4لكل بنت  41 نصيب البنات= 46×2               
 45 نصيب األخ= 5×2              
فإّن حكم المسألة أن ، يكون بين عدد الرؤوس وبين سهامهم تباين أن: األصل الثالث

 تضرب عدد رؤوس الفريق في أصل المسألة ثّم في جميع سهام الورثة.
 .أمّ و  ، وثالث إخوة ألمّ  ، عن زوج تمات : مثال
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 بعد تصحيحها 41 6 ×   2             
 2 2 زوج    ½ 
 لكل أخ سهمان 6 2 إخوة ألم 2   2⁄4 
6⁄

 2 4 أمّ      4
 ،اسهم ولإلخوة سهمان ال ينقسم عليهم ولألم سهم 2للزوج  ،6المسألة أصلها من     

وهنالك تباين بين عدد رؤوس اإلخوة وسهامهم فحكم المسألة أن ي ضرب عدد رؤوسهم في 
ليك الحّل:  أصل المسألة ثم في سهامهم وا 

 أصل المسألة بعد تصحيحها 41 أصل المسألة = 6×2
 2 = نصيب الزوج 2×2
 لكل أخ سهمان 6 = نصيب اإلخوة 2×2
 2 = نصيب األمّ  4×2
 

 :وهو أربعة أصولبين الرؤوس والرؤوس(  الن وع الثاني من تصحيح المسائل:)
ولكن يوجد بين عدد  م،سهام كل فريق ال تنقسم على عدد رؤوسه: أن تكون األصل األول

فحكم ، وع يتعلق بأكثر من جنس من الورثةوهذا النّ  ،رؤوس كل فريق من الفرقاء مماثلة
م العدد بأصل المسألة وفي ذلكوي ضرب  ،المسألة أن نكتفي بعدد رؤوس فريق من الفرقاء

 .سهام كل الورث
 .وثالثة إخوة ألب ، وثالث بنات : مات عن ثالث جدات، مثال

 بعد التصحيح 41 6 ×  2 
2⁄

 اسهم 4لكل بنت  42 4 ثالث بنات 2
6⁄

 لكل جدة سهم واحد 2 4 ثالث جدات 4
 لكل أخ سهم واحد 2 4 ثالثة إخوة ألب ع 
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أسهم ال تنقسم عليهّن وللجدات سهم ال ينقسم على  4للبنات ، 6أصلها من  المسألة    
فحكم  ،ولكن بين عدد رؤوسهم مماثلة ،عدد رؤوسهّن ولإلخوة سهم ال ينقسم عليهم

ليك  ،أي فريق ثم نضربه بأصل المسألة ثم في باقي سهامهم المسألة أن نأخذ واحد من وا 
 الحّل:

 .أصل المسألة بعد تصحيحها 41 = أصل المسألة 6×2
 .أسهم 4لكل بنت  42 = نصيب البنات 4×2
 .لكل جدة سهم 2=  نصيب الجدات 4×2
 .لكل أخ سهم 2 = نصيب اإلخوة 4×2

 األصل الثاني:)التداخل(
ولكن يوجد بين عدد  ،كل فريق من الفرقاء غير منقسمة عليهأن تكون سهام وهو     

فالحكم أن تضرب عدد رؤوس أكبر فريق في أصل المسألة ثم في سهام  ،رؤوسهم تداخل
 .كل الورثة

 .أخ شقيق 42و  ،بنات 2و ، زوجات 4عن  : مثال
1× 24 211 
1⁄

 اسهم 2لكل زوجة  26 2 أربع زوجات 4
2⁄

 سهما   64بنت لكل  422 46 ثالث بنات  2
 أسهم 5لكل أخ  66 5 أخ شقيق 42عصبة 

نقسم تال  46ال تنقسم عليهّن وللبنات  أسهم 2للزوجات  ،24المسألة أصلها من     
يوجد بين عدد رؤوسهم تداخل في الرقم  لكنو  ،أسهم ال تنقسم عليهم 5عليهّن ولإلخوة 

ليك طريقة الحّل: 1األكبر   في ضرب بأصل المسألة ثم بسهام جميع الورثة وا 
 أصل المسألة بعد تصحيحها 211 أصل المسألة = 24× 42
 أسهم 2لكل زوجة  26 نصيب الزوجات = 2× 42
 سهما   64لكل بنت  422=  نصيب البنات 46×42
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 أسهم 5لكل أخ شقيق  66=  نصيب اإلخوة 5× 42
 األصل الثالث )الموافقة(:

ولكن يوجد بين عدد  م،أن تكون سهام كّل فريق غير منقسمة على عدد رؤوسهوهو     
وحكم المسألة أن تضرب وفق أحد عدد الرؤوس في جميع عدد  ،الرؤوس والرؤوس موافقة

ثم في جميع سهام  ،ثم ناتج ما حصل تضربه في أصل المسألة ،ررؤوس الفريق اآلخ
 الورثة.
 .وعمّ  ، جدات 6و ، بنات 2مات عن  : مثال

 أصل المسألة بعد تصحيحها 461 6 ×41
2⁄

 أسهم 1لكل بنت  32 4 تسع بنات  2
6⁄

 أسهم  2لكل جدة  41 4 جدات ست  4
 41 4 ع عم 

أسهم ال تنقسم عليهّن  وللجدات سهم واحد ال ينقسم  4للبنات  ،6المسألة أصلها من     
فوفق عدد  ،افقة بالثالثةعليهّن، والباقي للعم، ولكن يوجد بين عدد الرؤوس والرؤوس مو 

فتضرب أي وفق منهما بعدد رؤوس أي  ،2ووفق عدد رؤوس الجدات  2البنات  رؤوس
ثم تضربه بأصل المسألة ثّم في سهام جميع الورثة كما  41فالناتج واحد فيصبح  ،فريق

 هو اآلتي:
 أصل المسألة بعد التصحيح 461 أصل المسألة = 6× 41
 أسهم 1لكل بنت  32=  تصيب البنات 4× 41
 أسهم  2لكل جدة  41=  نصيب الجدات  4× 41
 41نصيب العم =  4×  41
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 )المباينة(:األصل الر ابع 
ولكن يوجد مباينة بين  ،أن تكون سهام كل فريق من الفرقاء غير منقسمة عليهوهي     

الناتج في  تضربثم  ،عدد الفرقاء، فحكم المسألة أن تضرب عدد الرؤوس بعضها ببعض
 أصل المسألة ثّم في سهام كل فريق من الفرقاء.

 .عمّ و  ، جدات 2و ، بنات 5مات عن  : مثال
 أصل المسألة بعد تصحيحها 26 6 ×45

2⁄
 سهما   42لكل بنت  66 4 خمس بنات  2
6⁄

 أسهم 5لكل جدة  45 4 ثالث جدات  4
 45 4 ع  عمّ 

أسهم ال تنقسم عليهّن وللجدات سهم واحد فال ينقسم  4للبنات  ،6أصل المسألة من     
فالحكم أن تضرب  ،مباينةولكن يوجد بين عدد رؤوس الفرقاء  ،عليهّن وللعم سهم واحد

 ،ثم الناتج يضرب بأصل المسألة ثم في جميع سهام الورثة ،عدد الرؤوس بعضها ببعض
ليك و   الحّل:ا 

  45 عدد رؤوس الجدات = 2× 5عدد رؤوس البنات 
 أصل المسألة الجديدة بعد تصحيحها 26 أصل المسألة = 6× 45
 سهما   42لكل بنت  66 = نصيب البنات 4×45
 أسهم 5لكل جدة  45 = الجداتنصيب  4×45
 45 = نصيب العم 4×45
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 قال الناظم رحمه اهلل:

 اب ُجمُل       يأتي على مثالهن  العمُل ـــــــــــــفهذه من الحس    
 فاقنع بما ُبي ن فهو كاف     من غير تطويٍل وال اعتساف      

 
 الشرح:

وما يتعلق به  ،تأصيله لباب الحساببّين رحمه اهلل في هذين البيتين ما مضى من     
بها  اكتفىومن سار على تلك الطريقة في مسائل الحساب وما يتعلق بها ، من مسائل

لى الطريق المختصر من غير حشو وال تطويلواقتنع وه دي  إلى ا  .لفهم والعلم وا 
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 باب المناسخات
 : رحمه اهلل الناظم قال

ن يُمت آخُر قبل القس  فصح ح الحساب واعرف سهمه     ـــمة ــــــــــــوا 
 ا ــــــــــن التفصيُل فيما ُقد مقد ُبي      ــــــــــــــألًة أخرى كماواجعل له مس

ن تكن ليس عليها تنقس فق بهذا قد حكم   ـــــــــــم   وا   فارجع إلى الو 
فقها تمام فخذ ُهديت    هاما    ـــــــــــــــوانظر فإن وافقت الس    اـــــــــــــو 

 ةــــــــــإن لم تكن بينهما موافق  واضربه أو جميعها في السابقة     
فقها عالني     هم في جميع الث انية    ـــــــــــوكلُّ س  هــُيضرب أو في و 

فقها تم    هام   ــــــــــــوأسُهُم األخرى ففي الس    اِم ــــــــُتضرب أو في و 
 فارق  بها رتبة فصٍل شامخة    ــــــــخة  ـــــــــــــــــطريقة المناسفهذه 

 
 الش رح:

شرع في تفصيل مسألة من ، رحمه اهلل من تأصيل مسائل الحساببعدما انتهى     
ن يمت آخر عريف المناسخات بقولهتب ، وبدأيراث أال وهي مسألة المناسخاتمسائل الم ، وا 
 .قبل القسمة
ونسخت الكتاب أي ، يقال نسخت الشمس ظلها أي أزالته ،اإلزالة والنقل: لغة فالمناسخة

 نقلته.
أن يموت بعض الورثة قبل القسمة في نقل نصيب الميت الثاني إلى  اصطالحا : والمناسخة

 ورثته اآلخرين.
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 للمناسخات ثالث صور:و     

أّنها ال تتغير،  المسألةفحكم  ،أّن ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت األول: الصورة األولى
 التركة عليهم وكأّن الميت الثاني لم يكن موجودّا. بل تقسم

فحكم المسألة أن تقسم  ،ثم قبل قسمة التركة مات أحد األبناء ،اءأبن 4مات عن  :مثال
 الرابع ليس موجودا  أصال . بنالتركة على ثالثة األبناء وكأّن اال

 

غير أّنه يوجد  ثاني هم أنفسهم ورثة الميت األولالأّن ورثة الميت  :الصورة الثاني ة
كرجل له زوجتان إحداهّن أنجبت منه ذكرا  واألخرى  اختالف في نسبة قرابتهم للميت،

ولكن بتلك  أنفسهم ورثة الميت األول،فالورثة هم  ،ثم توفيت إحدى البنات ،تينابنأنجبت 
ففي هذه الحالة البّد  ،هاأخ لها من أبي بننت للمتوفاة شقيقة لها واالرابة البحالة نسبة قال

 من عمل مسألة جامعة تجمع المسألتين.

 

أو أن يكون أحد الورثة ، أّن ورثة الميت الثاني ليسوا ورثة الميت األول :الصورة الثالثة
فحكم المسألة ال بد من مسألة أي من جهة الميت األول والميت الثاني،  ،يرث من جهتين

 .ذلكجامعة وسيأتي التفصيل والتمثيل على 

 ُطرق إجراء المناسخات والمسائل الجامعة:

  .للميت وتصحيحها وكأّن الميت حيّ أول ى عمل مسألة . 4

 .عمل مسألة جديدة للميت الثاني مع تصحيح مسألته بدون النظر إلى المسألة األولى. 2
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لى مسألته الثانية هل يوجد بينهما  النظر إلى نصيب. 2 الميت الثاني من مسألته األولى وا 
 مع األمثلة تتضح الّصو ر.و  ،مماثلة أو موافقة أو مباينة

وبنت  ، ته زينبابنو  ، مات عن زوجته سلمى :ةمثال على المناسخة إن كانت مماثل
وخمس   ابنو  عن زوجها حمزة، ثّم قبل قسمة التركة ماتت زينب شقيقه خالد، ه ليلى، و ابن

 .بنات  وجّدة

 حّل المسألة:

مسألة الميت  مسألة الميت األول
 الثاني

 مسألة الجامعةال

 24   42 24 
 2   2 زوجة سلمى  8⁄1

 ماتت   42 بنت، زينب ½

 4   4 ليلى، ابنبنت  6⁄4
 5   5 شقيقه خالد ع  
     
ماتت  

 زينب عن
زوجها  ¼

 حمزة
2 2 

 ابن  
 بنت
 ع بنت
 بنت
 بنت
 بنت

2 
4 
4 
4 
4 
4 

2 
4 
4 
4 
4 
4 

             2 2 جدة 6⁄4  
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السدس تكملة  بنوللبنت النصف ولبنت اال للزوجة الثمن ،24أصلها من  المسألة    
للزوج الربع وللجدة السدس  ،42ثم المسألة الثانية أصلها من  ،5الثلثين وللشقيق الباقي 

ّن ، مثل حظ األنثيينالباقي لألوالد للذكر و  ن أصل بين عدد سهام الميت الثاني وبيوا 
من ، المسألة األولىفتكون المسألة الجامعة هي عين أصل ، مسألة ورثته الثانية مماثلة

 سهمان. 2أسهم للذكر مثل حظ األنثيين وللجدة  3والد أللو  24
 

سهم الميت الثاني وبين أصل مسألته  كان بين إن :مثال على المباينة وطريقة حل ها
فحكم المسألة أن تضرب أصل مسألته الثانية في أصل مسألته األولى وجميع مباينة 

 سهامهم  ثم تضرب سهمه من المسألة األولى في جميع سهام مسألته الثانية.
 ، وزوجة ، أمو  ، ثّم مات الزوج عن أخت شقيقة ،وبنتين ، مثال: ماتت عن زوج وأبوين

 ألم. أخو 
 الجامعة425 عولية42 42  عولية 45 42 
 ت   2 2 زوج¼ 

6⁄
 26   2 2 أب 4
6⁄

 26   2 2 أم 4
2⁄

 464   1 1 نابنت  2
ت الزوج  

 عن
 2 2 2 زوجة¼

أخت ½ 
 ش

6 6 41 

6⁄
 6 2 2 أم 4

 6⁄
أخ  4
 لألم

2 2 6 
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أسهم والمسألة الثانية أصلها من  2للزوج  45ثم عالت إلى  ،42المسألة أصلها من     
فحكم المسألة أن تضرب  وبين سهم الزوج ومسألته الثانية مباينة 42ثم عالت إلى  ،42

جميع المسألة الثانية في جميع المسألة األولى والحاصل يكون هو المسألة الجامعة ثم 
 العملية: ةالحل بالطريق، و الثانية ي المسألةتضرب سهم الزوج في جميع سهام ورثته ف

 المسألة الجامعة 425 = أصل المسألة األولى 45× أصل المسألة الثانية  42

 26 = سهم األب 2×42

 26 = سهم األم 2×42

 464 = سهم البنتين 1×42

 2 = سهم الزوجة 2×سهم الزوج2 

 6 = مسهم األ2×2

 6 = ألم خاأل 2×2

 41 = سهم األخت 6× 2

 الموافقة ومثال عليها:طريقة حل 

فاضرب وفق تصحيح  ،موافقةالمسألة الثانية وبين سهم الميت إن كان بين تصحيح     
 ثّم وفق سهم الميت في سهام مسألته الثانية. ،المسألة الثانية في المسألة األولى

أختين و  ، أمو  ، ثم مات الزوج عن زوجة ، ابن ابنو  ، وبنت ، مثال: ماتت عن زوج
 .وأخت ألمّ  ، شقيقتين
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وفق  5
المسألة 
 الثانية

وفق سهم  4 
الميت 
 الثاني

 66 عولية45 42  42 
 الجامعة

 ت  ت 2 زوج¼
 26   6 بنت½

 5   4 ابنع بنت 
 46   2 ابن ابنع 
مات الزوج  

 عن
 2 2 2 زوجة¼ 

 6⁄
 2 2 2 أم  4
2⁄

 1 1 1 شقيقتين 2
 6⁄

أخت   4
 ألم

2 2 2 

 
 ويوجد بين سهام 45عالت إلى  ،42والمسألة الثانية من  ،42أصلها من  المسألة    

فيضرب في جميع  5هو  45الميت الثاني وأصل مسألته الثانية موافقة بالثلث فوفق 
ليك طريق  الحّل: ةالمسألة األولى وحاصل الضرب هو المسألة الجامعة وا 

 سمى الجامعةت 66 = أصل المسألة األولى 42× وفق المسألة الثانية 5 

 26 نصيب البنت = 6×5

 5 = ابنبنت  4×5

 46 = بناال ابننصيب  2×5
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 2 = نصيب الزوجة 2×  4وفق سهام الميت الثاني

 2 = نصيب األم 2×4

 1 = نصيب األختين 1×4

 2 = نصيب األخت ألم 2× 4
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 باب ميراث الخنثى المشكل
 رحمه اهلل:الناظم قال 

ن يكن في       مستحق المال        خنثى صحيح بي ن اإلشكالوا 

 م على األقل واليقين         تحظ بحق القسمة والتبيينــــفاقس    

 

 الشرح:

الخنثى والمفقود ك، في توضيح مسائل مشكلة ليست واضحة اهلل الناظم رحمهشرع     
على غالب الظّن هذه المسائل تبنى و  ،والحمل وسيأتي كل واحدة من تلك المسائل في بابها

بين حكم مسألة ت هذه األبياتو  ،العلم في حكم التوريث فيها واختلف أهل ،في تقديرها
 الخنثى المشكل.

 لغة: الّلين  الخنثى

 .4أو من ليس لهما منهما شيء ،نسان له آلتا الرجال والنساء: إاصطالحا   والخنثى

وفق مذهبه الذي هو  مشى علىفالناظم ، اختلف أهل العلم في توريث الخنثى المشكل    
نصيبه ومذهب الشافعّية أّن كال  من الورثة والخنثى المشكل ي عطى  مذهب الشافعي،

من المسألة  وما بقي ،المتيقن لكل واحد من الورثة الراجحعمال  باليقين الذي هو  ،األقل
 ظهور وزوال اإلشكال عند الخنثى. من سهامهم يوقف لحين

 
                                                           

 .466، صالتعريفات ،لجرجاني( ا 4
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ت عمل  له مسألتان مسألة على أنه ذكر ومسالة على  توريث الخنثى المشكل: ةطريق
ا  في المسألتين بأي ي عطى الخنثى أقل نصي ،وي عامل هو ومن معه باألضر ،أنه أنثى

 .موته أو يصطلح الورثة فيما بينهملحين ظهور حالته أو لحين ويوقف الفرق بينهما 

 .ا كما سبق بباب المناسخاتطريقة الحّل: وضع مسألة جامعة بينهم

 :أمثلة تطبيقية

 .خنثىو  ، وأخ شقيق ، وأمّ  ، زوجمات عن 

 الحل على أّنه أنثى

 

 الجامعة  ذكر الحل على أّنه
 

 24 6 عولية 1 6 

 2 2 زوج½ 2 2 زوج½

 6 2 أمّ  3⁄4 2 2 أمّ  3⁄4
 الموقوف 4 4 ش ذكر أخع  2 2 أخ ش)أنثى( ½

5 
 

وعلى افتراض أنه ذكر  1عالت إلى  ،6على افتراض أنها أنثى أصلها من  : المسألة    
 6واألم  2فالزوج يأخذ األقل وهو  ،24والمسألة الجامعة بينهما ،  6أصل المسألة من 
 .أسهم 5سهام ويوقف  4وهووالخنثى يأخذ األقل 

 خطوات مسألة الخنثى:

 2هو  6ووفق  4هو  1فوفق   2بين أصل المسألتين توافق كالهما يقسم على  .4
 24تضرب أحد الوفقين بأصل أحد المسألتين فيكون الناتج نفس الرقم الذي هو  .2

 .أصل المسألة الجامعة
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 1فيكون الناتج لمسألة  1و  6تقسم أصل المسألة الجامعة على أصل المسألتين  .2
 4هو  6ولمسألة  2هو 

نتج  من  بضرب ما؟ تقوم وكيف تعرف األقل، تأخذ األضر واألقل بالنسبة للورثة .4
 6فتضربه بجميع مسألته ثّم تضرب الحاصل من قسمة مسألة  1قسمة مسألة 

 بجميع مسألته فاألقل يكون نصيب الوارث .
فما نقص عن أصل المسألة يكون هو  الجامعةثّم تحسب عدد السهام في المسألة   .5

ظهور حال  فيوقف لحين 5هو  24فالمتبقي من  42=4+6+2الموقوف فالسهام 
 الخنثى المشكل.
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 باب ميراث المفقود
 : رحمه اهللالناظم قال 

 كونــــــــــكان أو ي إن ذكرًا      واحكم على المفقود حكم  الخنثى    

 

 الشرح:

فحكم مسألة  ،4الذي لم يدر حاله أحّي هو أم ميتهو الغائب المفقود اصطالحا :     
باألقل واليقين ويوقف فالمال يقسم على الورثة  ،المفقود في ميراثه حكم مسألة الخنثى

 يعلم حال المفقود. الباقي لحين

 حاالت توريث المفقود:

 .فقود ال يرث بأي حال من األحوال: أّن المالحالة األولى

للزوجة الثمن  :المسألة وأخت شقيقة مفقودة، ابنو  ،زوجةأن يموت شخص عن  :لامث
 فهي ال ترث سواء مفقودة أم موجودة. بنوال شيء لألخت محجوبة باال بنوالباقي لال

 ي حجب الورثة الذين معه حجب حرمان. :الحالة الثانية

 .يتبين حاله حتى فكل المال للمفقود . وعم شقيق ، مفقود ابنمات عن  :لامث

تلك الحالة نجعل له  ففي ،بل يشاركهم : أن يكون المفقود ال يحجب الورثةالحالة الثالثة
ظهور  ، ونوقف الباقي لحينونعطي الورثة األقل المتيقن ،مسألتين كما هو حال الخنثى

 أمره.
                                                           

  .222، صالتعريفات ،لجرجاني( ا 4
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 .ابن ابنو  ، وأم أم ، وأب مفقود ، مثال: مات عن زوجة

 الجامعة
 24 24 24 
 2 2 2 زوجة 8⁄1

 _ _ 4 أب 6⁄1

 4 4 4 أم أم  6⁄4
 42 43 42 ابن ابنع 
 (4الموقوف) ميت حيّ  

   

أسهم وللجدة  4أسهم ولألب  2للزوجة  ،  24أصلها على فرض أّنه حّي من  المسألة    
 2للزوجة  ، 24وأصل المسألة على فرض أّنه ميت من ، بناال بنال 42أسهم والباقي  4

بين المسألتين  ألنّ  ؛فالجامع هي نفس مسألتهم ،سهما   43 بنولال 4وللجدة  4 بولأل
قل الذي هو نعطيه األ بنفال حاجة ألن نوقف شيئا  إال اال ،لم تتغير ، فسهام الورثةتماثل
 حتى يتبين أمره.أسهم  4ونوقف له  ،42
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 باب ميراث الحمل
 

 رحمه اهلل: الناظم قال

 على اليقين واألقل ابنف   وهكذا حكم ذوات الحمل          

 

 الشرح:

ولحّل مسألته نعمل له  ،الحمل أيضا  ي حكم فيه كحكم المفقود في اليقين واألقلميراث     
ونعمل لهما مسألة  ،أنه يخرج ذكرا  ومسألة على أّنه يخرج أنثىى مسألة عل :مسألتين
األقل المتيقن ونوقف الباقي  جميع الورثة ونعطي، يوقف للحمل أوفر النصيبينجامعة و 

 .ظهور أمر الحمل لحين

  .حمل ابنو  ، وأمّ  ، وأب  ،حبلىو  ، مات عن زوجة :مثال

 24  24 24 
 2 2 زوجة 2 زوجة حبلى

 4الموقوف  4 5 أب 4 أب
 4 4 أم 4 أمّ 

 حمل 42 حمل 
 

12 
 

الموقوف  42
4 

   نثىأ  ذكر
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 4 مولأل 4أسهم ولألب  2للزوجة الحامل  ،24المسألة أصلها باعتباره ذكرا  من     
فرضا  وباقي  5ولألب  2للزوجة  ،24ومسألته باعتباره أنثى من  ،42وللحمل الباقي 
لم  منصيب الزوجة واأل، ي بأحدهمابين المسألتين تماثل نكتف ، سهما   42وللحمل النصف 

الحمل األقل له أن يكون من مسألة  بيتغير في المسألتين فال نوقف شيئا  ونصيب األ
 .ا  ونوقف للحمل سهما  واحدا  لحين ظهور حال الحملونوقف له سهما  واحد، ذكرا   هباعتبار 
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 باب ميراث الغرقى والهدمى
 رحمه اهلل: الناظم قال

ن يمت قوٌم بهدم أو غرق       أو حادث عم  الجميع كالحرق     وا 

 ن زاهقِ ــــــــــزاهقًا م فال توِرث  ابق       ـــولم يكن ُيعلم حاُل الس   

ائبــــفهكذا القول الس   ـــــــــــــب       أجان  كأن هم  وعد هم     ديد الص 

 

 الشرح:

إّن من شروط اإلرث التي تتعلق في الوارث والمورِّث أن تتحقق حياة الوارث بعد موت     
ثه ولو بوقت قصير والقاعد عند أهل العلم أّن الوارث إن لم يتحقق خبر وجود حياة  ،مورِّ
 الشرط ووجود المانع. النتفاءفال إرث بينهم  ،الوارث بعد موت الموّرث

لى غير       ،ذلكفإن مات وارثان أو أكثر في حادث غرق أو هدم أو قتال في معركة وا 
ونعطي الورثة  ،بورثة اكأّنهم ليسو  والمسألة تكون ،فحكم المسألة أّنه ال يرث أحد  من اآلخر

 .من الورثةإرثهم دون النظر لمن هلك 
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 الناظم خاتمة
 رحمه اهلل: الناظم قال

 في الد وام كثيرا   عم   حمدًا    ام    ـــــفالحمد هلل على الت م      

 في المصير  نأمل   وخير ما   أسأله العفو  عن الت قصير        

 تر ما شان من العيوب ــــــوس     وغفر ما كان من الذنوب       

 الكريم على الن بي  المصطفى  ليم     ــوأفضل الص الة والت س     

 ب ــــــــــالمناق ذوي   ر  آله الغُ    ب    ـالعاق محم د خير األنام     

فوة  األك  األماجد  األبرار      وصحبه        األخيارابر ـــــــــــالص 
   

هلل  وسؤاله ربه اثّم ختمها بحمد  ،ابتدأ الناظم رحمه اهلل منظومته بحمد اهلل والثناء عليه    
الذي هو الرحمة  وختمها بالصالة على سيد ولد آدم محمد  ،هبه ويستر نبأن يغفر ذ

النبيين والصديقين والشهداء  مع هلل أن نحشر في زمرتهل انسأ ،المهداة إلى جميع خلق اهلل
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا  ،والصالحين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين

فما كان من  ،الحمد هلل على كل حال ونعوذ باهلل من حال أهل النار ،وزدنا علما ينفعنا
نا أن الحمد هلل وآخر دعوا ،وما كان من خطأ  فمن نفسي والشيطان ،حق وصواب فمن اهلل

  رب العالمين.

 ه.4425شوال  46انتهيت من شرح الّرحبية عصر يوم األربعاء الموافق     
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 والمراجع التي اعتمدها الشارح المصادر
 .ن الكريمالقرآ .1
، المكتبة اإلسالمية ، الطبعة الثانية، المعجم الوسيطوآخرون إبراهيم مصطفى .1

  .م4232للطباعة وللنشر، استانبول 
، تحقيق شعيب ن حنبلب مسند اإلمام أحمدهـ، 244أحمد بن حنبل، ت .1

 األرناؤوط، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة.
 .اعتنى به محمد زهير الشاويش، إرواء الغليل، ناصر الدينمحمد األلباني،  .4
، الخامسة ، الطبعةسلسلة األحاديث الضعيفةناصر الدين، محمد األلباني،  .1

 م.4215المكتب اإلسالمي، 
، تعليق ناصر الدين سنن الترمذيهـ، 232ت ،الترمذي، محمد بن عيسى .6

 األلباني، مكتبة المعارف.
، وضع حواشيه محمد عيون التعريفاتهـ، 146ت  ،الجرجاني، علي بن محمد .1

 .السود، دار الكتب العلمية
، تحقيق المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري، أبو عبد اهلل بن محمد،  .8

 م.4226مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت 
بلوغ المرام من جمع أدلة هـ، 152ت ،ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي .9

 م.4223، دار الفيحاء ودار السالم، 2الطبعة  األحكام،
، تحقيق مصطفى شرح نزهة النظر على نخبة الفكرابن حجر العسقالني،  .11

  المنصورة.الندوي، مكتبة اإليمان، 
 الطبعة األولى، دار ابن حزم.مراتب اإلجماع،  ابن حزم الظاهري، .11
تحقيق ، سنن الدارقطني هـ،215أبو الحسن علي بن أحمد، ت الدارقطني، .11

 ، مؤسسة الرسالة.شعيب األرناؤوط
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، ، مؤسسة الرسالةالميراث في الشريعة اإلسالمية، ياسين أحمد، درادكة .11
 .م4221بيروت 

 .السابعة، الطبعة مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر،  .14
ونهاية  بداية المجتهدهـ، 526ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد ت .11

 م.2666دار الفرائد، تحقيق بشر بن إسماعيل، الطبعة األولى، ، المقتصد
، تحقيق عماد مختصر صحيح البخاريهـ، 122الزبيدي، أبو العباس ت .16

 الحديث، القاهرة.عامر، دار 
، دار العلم للماليين، 45، طبعة األعالمالزركلي، خير الدين الدمشقي،  .11

 م.2662
، تحقيق سعيد حجة القراءاتابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد،  .18

 األفغاني، مؤسسة الرسالة. 
تحقيق محمود ، طبقات الشافعيةهـ، 334السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، ت .19

 هـ. 4442، هجر للطباعة والنشر، 2الطبعة عبد الفتاح محمد، الطناحي و 
 .المبسوطهـ،  412ت ،السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل .11
 . المواريث الصابوني، محمد علي، .11
 دار الكتب العلمية.  المستصفى،هـ، 565ت ،الغزالي، اإلمام أبو حامد .11
، الطبعة القاموس المحيطهـ، 143ت  ،الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب .11

 .الخامسة
محمد عبد ، تحقيق إعالم الموقِّعينابن قيم الجوزية، محمد بن ابي بكر،  .14

 دار الكتب العلمية.الطبعة األولى، السالم إبراهيم، 
، تفسير ابن كثيرهـ، 334ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل الدمشقي ت  .11

  م.4221، مكتبة الفيحاء ومكتبة دار السالم، 2الطبعة 



 

137 
 

 ، مؤسسة الرسالة.الوجيز في أصول الفقهعبد الكريم زيدان،  .16
 ، دار المدار اإلسالمي.العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي،  .11
اعتنى ، سنن ابن ماجةهـ، 232ابن ماجة، أبو عبد اهلل محمد القزويني، ت  .18

 مكتبة المعارف للنشر، الرياض.بها مشهور أبو عبده، 
، تحقيق أحمد شرح الرحبية،  هـ263الشافعي، ت، محمد الدمشقي المارديني .19

 الزيدي، دار الكتب العلمية.
، خّرج أحاديثه وعّلق عليه هاني الحاج، المكتبة الموطأ اإلمام مالك بن أنس، .11

 التوفيقية.
، دار صحيح مسلمهـ، 264ت ،مسلم بن الحجاج، أبو الحسن النيسابوري .11

 األرقم.
، دار 2، الطبعة اإلجماعهـ،  241ت ،ابن المنذر، أبو بكر النيسابوري .11

 م. 2665الكتب العلمية، 
دار  لسان العرب،هـ، 344ابن منظور، جمال الدين محمد المصري ت  .11

 م.2662الكتب العلمية، 
، تعليق ناصر الدين ، سنن النسائيهـ262النسائي، أحمد بن شعيب ت .14

 األلباني، مكتبة المعارف.
، دار الفكر، معجم البلدانياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل،  .11

 بيروت.
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